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กติกาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเล่มนี้ แปลและเรี ยบเรี ยงโดย เรื ออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริ ฐ คณะกรรมการ
บริ หารสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งทวีปเอเซีย ร่ วมกับ
นายทรงศักดิ์ เจริ ญพงศ์ คณะกรรมการฝ่ ายผูต้ ดั สิ นสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายผูต้ ดั สิ น
สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งทวีปเอเซี ย ผูแ้ ปลและเรี ยบเรี ยงทั้งสองท่านนี้เป็ นบุคคลากรที่ทรงคุณค่าของสมาคมวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทย ได้พยายามใช้ ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆแปลและเรี ยบเรี ยงกติกาการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้
ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ ให้แก่สถานศึกษา ผูฝ้ ึ กสอน นักกีฬา ผูต้ ดั สิ นและผูท้ ่ีสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลได้ศึกษาหาความรู ้ เพือ่
พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยให้ทดั เทียมกับนานาอารยประเทศ
กระผมในนามของคณะกรรมการบริ หารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน
รู้สึกภาคภูมิใจกับบุคคลากรของสมาคมทั้งสองท่าน ที่ได้สร้างชื่อเสี ยงให้แก่ประเทศชาติ และได้พยายามใช้ความรู ้และ
ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึษา และการกีฬาของประเทศชาติ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า กติกาการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลเล่มนี้ จะเป็ นเอกสารส่ วนหนึ่งที่จะช่วยให้กีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยได้พฒั นายิง่ ๆขึ้นต่อไป
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สารบัญ
ลักษณะของการเล่ น (GAME CHARACTERISTIC)
ตอนที่ 1 การแข่ งขัน
บทที่ 1 สิ่ งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ (FACILITIES AND EQUIPMENT)
กติกาข้ อที่ 1. พืน้ ทีเ่ ล่ นลูก (PLAYING AREA)
1.1 ขนาดสนาม (DIMENSIONS)
1.2 พื้นผิวสนาม (PLAYING SURFACE)
1.3 เส้นในสนาม (LINES ON THE COURT)
1.4 เขตและพื้นที่ต่าง ๆ (ZONES AND AREAS)
1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
1.6 แสงสว่าง (LIGHTING)
กติกาข้ อที่ 2. ตาข่ ายและเสาขึงตาข่ าย (NET AND POSTS)
2.1 ความสู งของตาข่าย (HEIGHT OF THE NET)
2.2 โครงสร้าง (STRUCTURE)
2.3 แถบข้าง (SIDE BANDS)
2.4 เสาอากาศ (ANTENNAE)
2.5 เสาขึงตาข่าย (POSTS)
2.6 อุปกรณ์อ่ืน ๆ (ADDITIONAL EQUIPMENT)
กติกาข้ อที่ 3. ลูกบอล (BALLS)
3.1 มาตรฐานของลูกบอล (STANDARDS)
3.2 รู ปแบบของลูกบอล (UNIFORMITY OF BALLS)
3.3 ระบบการใช้ลูกบอล 3 ลูก (THREE-BALL SYSTEM)
บทที่ 2 ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน (PARTICIPANTS)
กติกาข้ อที่ 4. ทีม (TEAMS)
4.1 ส่ วนประกอบของทีม ( TEAM COMPOSITION)
4.2 ตําแหน่งที่อยูข่ องทีม (LOCATION OF THE TEAM)
4.3 เครื่ องแต่งกาย (EQUIPMENT)
4.4 การเปลี่ยนเครื่ องแต่งกาย (CHANGE OF EQUIPMENT)
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สารบัญ (ต่ อ)
4.5 สิ่ งที่หา้ มสวมใส่ (FORBIDDEN OBJECTS)
กติกาข้ อที่ 5. ผู้นําของทีม (TEAM LEADERS)
5.1 หัวหน้าทีม (CAPTAIN)
5.2 ผูฝ้ ึ กสอน (COACH)
5.3 ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน (ASSISTANT COACH)
บทที่ 3 รู ปแบบของการแข่ งขัน (PLAYING FORMAT)
กติกาข้ อที่ 6. การได้ คะแนนการชนะในแต่ ละเซต และการชนะในแต่ ละนัด
(TO SCORE A POINT, TO WIN A SET AND THE MATCH)
6.1 การได้คะแนน (TO SCORE A POINT)
6.2 การชนะในแต่ละเซต (TO WIN A SET)
6.3 การชนะในแต่ละนัด (TO WIN THE MATCH)
6.4 ทีมที่ผดิ ระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน
(DEFAULT AND INCOMPLETE TEAM)
กติกาข้ อที่ 7. โครงสร้ างของการแข่ งขัน (STRUCTURE OF PLAY)
7.1 การเสี่ ยง (THE TOSS)
7.2 การอบอุ่นร่ างกาย (WARM-UP SESSION)
7.3 ตําแหน่งเริ่ มต้นของทีม (TEAM STARTING LINE-UP)
7.4 ตําแหน่ง (POSITION)
7.5 การผิดตําแหน่ง (POSITION FAULT)
7.6 การหมุนตําแหน่ง (ROTATION)
7.7 การหมุนตําแหน่งผิด (ROTATION FAULT)
บทที่ 4 ลักษณะของการเล่ น (PLAYING ACTION)
กติกาข้ อที่ 8. รู ปแบบต่ างๆของการเล่ น (STATES OF PLAY)
8.1 ลูกที่อยูใ่ นการเล่น (BALL IN PLAY)
8.2 ลูกที่ไม่ได้อยูใ่ นการเล่น “ลูกตาย” (BALL OUT OF PLAY)
8.3 ลูกดี (BALL IN)
8.4 ลูกบอลออกนอกสนาม (BALL OUT)
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สารบัญ (ต่ อ)
กติกาข้ อที่ 9. การเล่ นลูกบอล (PLAYING THE BALL)
9.1 การถูกลูกของทีม (TEAM HITS)
9.2 ลักษณะของการถูกลูกบอล
(CHARACTERISTICS OF THE HIT)
9.3 การทําผิดกติกาในการเล่นลูกบอล
(FAULTS IN PLAYING THE BALL)
กติกาข้ อที่ 10. ลูกบอลทีบ่ ริ เวณตาข่ าย (BALL AT THE NET)
10.1 การข้ามตาข่ายของลูกบอล (BALL CROSSING THE NET)
10.2 ลูกบอลถูกตาข่าย (BALL TOUCHING THE NET)
10.3 ลูกบอลชนตาข่าย (BALL IN THE NET)
กติกาข้ อที่ 11. ผู้เล่ นทีบ่ ริเวณตาข่ าย (PLAYER AT THE NET)
11.1 การลํ้าเหนื อตาข่าย (REACHING BEYOND THE NET)
11.2 การลํ้าใต้ตาข่าย (PENETRATION UNDER THE NET)
11.3 การถูกตาข่าย (CONTACT WITH THE NET)
11.4 ผูเ้ ล่นทําผิดกติกาที่บริ เวณตาข่าย
(PLAYER’S FAULTS AT THE NET)
กติกาข้ อที่ 12. การเสิ ร์ฟ (SERVICE)
12.1 การเสิ ร์ฟครั้งแรกในแต่ละเซต (FIRST SERVICE IN A SET)
12.2 ลําดับการเสิ ร์ฟ (SERVICE ORDER)
12.3 การอนุ ญาตให้ทาํ การเสิ ร์ฟ
(AUTHORIZATION OF THE SERVICE)
12.4 ปฏิบตั ิในการเสิ ร์ฟ (EXECUTION OF THE SERVICE)
12.5 การกําบัง (SCREENING)
12.6 การทําผิดขณะทําการเสิ ร์ฟ
(FAULTS MADE DURING THE SERVICE)
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สารบัญ (ต่ อ)
12.7

การเสิ ร์ฟที่ผดิ กติกาและการผิดตําแหน่ง
(SERVICE FAULTS AND POSITIONAL FAULTS)
กติกาข้ อที่ 13. การรุ ก (ATTACK HIT)
13.1 ลักษณะของการรุ ก
(CHARISTERISTIC OF THE ATTACK HIT)
13.2 ข้อจํากัดของการรุ ก (RESTRICTIONS OF THE ATTACK HIT)
13.3 การรุ กที่ผดิ กติกา (FAULTS OF THE ATTACK HIT)
กติกาข้ อที่ 14. การสกัดกั้น (BLOCK)
14.1 การสกัดกั้น (BLOCKING)
14.2 การถูกลูกบอลขณะทําการสกัดกั้น (BLOCK CONTACT)
14.3 การสกัดกั้นในแดนของฝ่ ายตรงข้าม
(BLOCKING WITHIN THE OPPONENT’S SPACE)
14.4 การสกัดกั้นและการถูกลูกบอลของทีม
(BLOCK AND TEAM HITS)
14.5 การสกัดกั้นลูกเสิ ร์ฟ (BLOCKING THE SERVICE)
14.6 การสกัดกั้นที่ผดิ กติกา (BLOCKING FAULTS)
บทที่ 5 การหยุดการเล่ น การถ่ วงเวลา และการหยุดพัก (INTERRUPTIONS,
DELAYS AND INTERVAL)
กติกาข้ อที่ 15. การหยุดการเล่ นตามกติกา (REGULAR GAME INTERRUPTIONS)
15.1 จํานวนครั้งของการขอหยุดการเล่นตามกติกา
15.2
15.3
15.4

(NUMBER OF REGULAR INTERRUPTIONS)

ลําดับของการขอหยุดการเล่น
การขอหยุดการเล่นตามกติกา

(SEQUENCE OF INTERRUPTION
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(REQUEST FOR REGULAR INTERRUPTIONS)

เวลานอกและเวลานอกทางเทคนิค

(TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME-OUTS)

29

สารบัญ (ต่ อ)
15.5
15.6

การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น (SUBSTITUTION OF PLAYERS)
ข้อจํากัดของการเปลี่ยนตัว
(LIMITATION OF SUBSTITUTIONS)
15.7 การเปลี่ยนตัวที่ได้รับการยกเว้น
(EXCEPTIONAL SUBSTITUTION)
15.8 การเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นที่ถูกทําโทษให้ออกจากการเล่น หรื อ ถูกตัด
สิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขันเล่น
(SUBSTITUTION FOR EXPULSION OR DISQUALIFICATION)
15.9 การเปลี่ยนตัวที่ผิดกติกา (ILLEGAL SUBSTITUTION)
15.10 ขบวนการเปลี่ยนตัว (SUBSTITUTION PROCEDURE)
15.11 การขออนุญาตที่ผดิ ระเบียบ (IMPROPER REQUESTS)
กติกาข้ อที่ 16. การถ่ วงเวลาการเล่ น (GAME DELAYS)
16.1 ชนิดของการถ่วงเวลาการเล่น (TYPES OF DELAYS)
16.2 บททําโทษในการถ่วงเวลา (DELAY SANCTIONS)
กติกาข้ อที่ 17. การหยุดการเล่ นทีไ่ ด้ รับการยกเว้น
(EXCEPTIONAL GAME INTERRUPTIONS)
17.1 การบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วย (INJURY/ ILLNESS)
17.2 เหตุขดั ข้องนอกเหนือกติกาการแข่งขัน
(EXTERNAL INTERFERENCE)
17.3 เหตุขดั ข้องเป็ นเวลายาวนาน
(PROLONGED INTERRUPTIONS)
กติกาข้ อที่ 18. การหยุดพักและการเปลี่ยนแดน
(INTERVALS AND CHANGE OF COURTS)
18.1 การหยุดพัก (INTERVALS)
18.2 การเปลี่ยนแดน (CHANGE OF COURTS)
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สารบัญ (ต่ อ)
บทที่ 6 ผู้เล่ นตัวรับอิสระ (THE LIBERO PLAYER)
กติกาข้ อที่ 19. ตัวรับอิสระ (THE LIBERO PLAYER)
19.1 การแต่งตั้งตัวรับอิสระ (DESIGNATIONNOF THE LIBERO)
19.2 เครื่ องแต่งการ (EQUIPMENT)
19.3 ลักษณะการเล่นทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวรับอิสระ
(ACTIONS INVOLVING THE LIBERO)
19.4 การตั้งตัวรับอิสระใหม่ (RE-DESIGNATION OF A NEW
LIBERO)
19.5 สรุ ป (SUMMARY)
บทที่ 7 การปฏิบัตขิ องผู้ร่วมการแข่ งขัน (PARTICIPANT’S CONDUCT)
กติกาข้ อที่ 20. ข้ อกําหนดเรื่องมารยาท (REQUIREMENTS OF CONDUCT)
20.1 ความมีน้ าํ ใจนักกีฬา
(SPORTMANLIKE CONDDUCT)
20.2 การเล่นที่ยตุ ิธรรม (FAIR PLAY)
กติกาข้ อที่ 21. การผิดมารยาทและการลงโทษ
(MISCONDUCT AND ITS SANCTIONS)
39
21.1 การผิดมารยาทเล็กน้อย (MINOR MISCONDUCT)
21.2 การผิดมารยาทที่นาํ ไปสู่ การลงโทษ
(MISCONDUCT LEADING TO SANCTIONS)
21.3 ระดับการลงโทษ (SANCTION SCALE)
21.4 การทําโทษเรื่ องการผิดมารยาท
(APPLICATION OF MISCONDUCT SANCTIONS)
21.5 การผิดมารยาทก่อนเริ่ มต้นเซตและระหว่างเซต (MISCONDUCT
BEFORE AND BETWEEN SETS)
21.6 บทสรุ ปเรื่ องการผิดมารยาท และการใช้บตั รลงโทษ (SUMMARY OF
MISCONDUCT AND CARDS USED)
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สารบัญ (ต่ อ)
ตอนที่ 2 ผู้ตัดสิ น ความรับผิดชอบ และสั ญญาณทีใ่ ช้ อย่างเป็ นทางการ

(THE REFEREES, THEIR RESPONSIBILITY AND OFFICIAL HAND SIGNALS)

บทที่ 8 ผู้ตัดสิ น (REFEREES)
กติกาข้ อที่ 22. คณะกรรมการตัดสิ นและการปฏิบัติหน้ าที่
(REFEREEING CORPS AND PROCEDURES)
22.1 องค์ประกอบ (COMPOSITION)
22.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิหน้าที่ (PROCEDURES)
กติกาข้ อที่ 23. ผู้ตัดสิ นที่ 1 (FIRST REFEREE)
23.1 ตําแหน่ง (LOCATION)
23.2 อํานาจหน้าที่ (AUTHORITY)
23.3 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
กติกาข้ อที่ 24. ผู้ตัดสิ นที่ 2 (SECOND REFEREE)
24.1 ตําแหน่ง (LOCATION)
24.2 อํานาจหน้าที่ (AUTHORITY)
24.3 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
กติกาข้ อที่ 25. ผู้บนั ทึก (SCORER)
25.1 ตําแหน่ง (LOCATION)
25.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
กติกาข้ อที่ 26. ผู้ช่วยผู้บนั ทึก (ASSISTANT SCORER)
26.1 ตําแหน่ง (LOCATION)
26.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
กติกาข้ อที่ 27. ผู้กาํ กับเส้ น (LINE JUDGES)
27.1 ตําแหน่ง (LOCATION)
27.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
กติกาข้ อที่ 28. สั ญญาณทีใ่ ช้ อย่ างเป็ นทางการ (OFFICIAL SIGNALS)
28.1 สัญญาณมือของผูต้ ดั สิ น (REFEREE’S HAND SIGNALS)
28.2 สัญญาณธงของผูก้ าํ กับเส้น (LINEJUDGE’S FLAG SIGNALS)
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สารบัญ (ต่ อ)
ตอนที่ 3 ภาพประกอบ (DIAGRAMS)
ภาพที่ 1a.
พื้นทีส่ าํ หรับการแข่งขัน (COMPETITION/CONTROL AREA)
ภาพที่ 1b.
พื้นที่เล่นลูก (THE PLAYING AREA)
ภาพที่ 2
สนามแข่งขัน (THE PLAYING COURT)
ภาพที่ 3
รู ปแบบของตาข่าย (DESIGN OF THE NET)
ภาพที่ 4
ตําแหน่งของผูเ้ ล่น (POSITION OF PLAYERS)
ภาพที่ 5
5a ลูกบอลข้ามแนวตั้งของตาข่ายไปยังแดนของทีมตรงข้าม
(BALL CROSSING THE VERTICAL PLANE OF THE NET TO THE
OPPONENT COURT)
5b ลูกบอลข้ามแนวตั้งของตาข่ายไปยังพื้นที่เล่นลูกของทีมตรงข้าม
(BALL CROSSING THE VERTICAL PLANE OF THE NET TO THE
OPPONENT FREE ZONE)
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10

ภาพที่ 11
ภาพที่ 12

การกําบังเป็ นกลุ่ม (COLLECTIVE SCREEN)
การสกัดกั้นที่สมบูรณ์ (COMPLETED BLOCK)
การรุ กของผูเ้ ล่นแถวหลัง (BACK ROW PLAYER’ S ATTACK)
ระดับการทําโทษ (SANCTION SCALE)
ตําแหน่งของคณะกรรมการตัดสิ นและผูช้ ่วย
(LOCATION OF THE REFEREEING CORPS AND THEIR
ASSISTANTS)
สัญญาณมือตามกติกาของผูต้ ดั สิ น
(REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS)
สัญญาณธงตามกติกาของผูก้ าํ กับเส้น
(LINEJUDGES’ OFFICIAL FLAG SIGNAL)

หน้ า

ลักษณะของการเล่ น

(GAME CHARACTERISTIC)
วอลเลย์บอลเป็ นกีฬาที่เล่นโดยทีมสองทีม บนสนามที่แบ่งแดนด้วยตาข่าย ลักษณะของการเล่นอาจ
แตกต่างกันได้ตามสภาพที่จาํ เป็ น เพื่อให้เล่นกันได้อย่างแพร่ หลาย
จุดมุ่งหมายของการเล่นก็คือ การส่ งลูกบอลให้ขา้ มตาข่ายไปลงบนพื้นในแดนของฝ่ ายตรงข้าม และ
ป้ องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามส่ งลูกบอลข้ามตาข่าย มาตกบนพื้นในแดนของตน แต่ละทีมจะถูกลูกบอลได้ 3 ครั้งใน
การส่ งลูกบอลไปยังแดนของฝ่ ายตรงข้าม (ยกเว้นการถูกลูกบอลในการสกัดกั้น)
การเล่นเริ่ มต้นด้วยการเสิ ร์ฟลูกบอล โดยผูเ้ สิ ร์ฟส่ งลูกบอลข้ามตาข่ายไปยังฝ่ ายตรงข้าม การเล่นจะ
ดําเนินไปจนกว่าลูกบอลจะตกลงบนพื้นในเขตสนามหรื อนอกเขตสนาม หรื อฝ่ ายไม่สามารถส่ งลูกบอลกลับไป
ยังฝ่ ายตรงข้ามได้อย่างถูกต้องตามกติกา
การเล่นวอลเลย์บอลนั้น ทีมที่ชนะการเล่นลูกจะได้ 1 คะแนน (Rally Point System) เมื่อทีมที่เป็ นฝ่ าย
รับลูกเสิ ร์ฟชนะการเล่นลูก จะได้คะแนน 1 คะแนน และได้สิทธิ ทาํ การเสิ ร์ฟ ผูเ้ ล่นทีมนั้นต้องหมุนตามเข็ม
นาฬิกาไป 1 ตําแหน่ง

บทที่ 1

สิ่ งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์
(FACILITIES AND EQUIPMENTS)
กติกาข้ อที่ 1 พืน้ ทีเ่ ล่ นลูก (PLAYING AREA)
พื้นที่เล่นลูกรวมถึงสนามแข่งขันและเขตรอบสนาม ต้องเป็ นรู ปสี ่เหลี่ยมผืนผ้าและ
เหมือนกันทุกด้าน (1.1/ ภาพที่ 1a/ 1b)
1.1 ขนาดสนาม (DIMENSION) (ภาพที่ 2)
สนามแข่งขันเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18 x 9 เมตร ล้อมรอบด้วยเขตรอบสนาม
กว้างอย่างน้อยที่สุด 3 เมตร ทุกด้าน
ที่วา่ งสําหรับเล่นลูก คือ ที่วา่ งเหนื อพื้นที่เล่นลูก ซึ่ งไม่มีสิ่งใดกีดขวาง สู งขึ้นไปอย่าง
น้อยที่สุด 7 เมตรจากพื้นสนาม
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่ งขันที่
เป็ นทางการ เขตรอบสนามต้ องกว้างอย่างน้ อย 5 เมตร จากเส้ นข้ าง และ 6.5 เมตร จากเส้ น
หลัง ที่ว่างเหนือสนามสํ าหรับเล่นลูกต้ องสู งจากพืน้ สนามขึน้ ไปอย่างน้ อย 12.50 เมตร
1.2 พืน้ ผิวสนาม (PLAYING SURFACE)
1.2.1 พื้นผิวสนามต้องเรี ยบ เป็ นพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนาม ต้องไม่เป็ น
อันตรายจนเป็ นเหตุให้ผเู้ ล่นบาดเจ็บ และไม่อนุญาตให้แข่งขันบนพื้นสนาม
ที่ขรุ ขระหรื อลื่น
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ
และการแข่ งขันทีเ่ ป็ นทางการ อนุญาตให้ ใช้ ได้ เฉพาะพืน้ ผิวสนามทีเ่ ป็ นไม้
หรือพืน้ ผิวสั งเคราะห์ เท่านั้น พืน้ ผิวสนามอืน่ ใดต้ องได้ รับการรับรองจาก
สหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติก่อน
1.2.2 สนามแข่งขันในร่ ม พื้นผิวสนามต้องเป็ นสี สว่าง
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ
และการแข่ งขันทีเ่ ป็ นทางการ เส้ นสนามต้ องเป็ นสี ขาว ส่ วนพืน้ ผิว
สนามแข่ งขันและบริเวณเขตรอบสนามต้ องเป็ นสี อน่ื แตกต่ างกันออกไป
(1.1/ 1.3)
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1.2.3 สนามแข่งขันกลางแจ้ง อนุญาตให้พ้ืนผิวสนามลาดเอียงได้ 5 มิลลิเมตร
ต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายนํ้า ห้ามใช้ของแข็งทําเส้นสนาม (1.3)
1.3 เส้ นในสนาม (LINES ON THE COURT) (ภาพที่ 2)
1.3.1 เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร เป็ นสี สว่างแตกต่างจากสี ของพื้นผิวสนาม
และสี ของเส้นอื่นๆ (1.2.2)
1.3.2 เส้นเขตสนาม (Boundary line) เส้นข้าง 2 เส้น และเส้นหลัง 2 เส้นเป็ นเส้น
กําหนดเขตสนามแข่งขัน เส้นทั้งหมดนี้ตอ้ งอยูภ่ ายในเขตของสนามแข่งขัน
(1.1)
1.3.3 เส้นแบ่งแดน (Center line) กึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน จะแบ่งสนามแข่งขัน
ออกเป็ น 2 ส่ วนเท่าๆกันขนาด 9 x 9 เมตร เส้นนี้ลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไป
ยังเส้นข้างอีกด้านหนึ่งตามแนวใต้ตาข่ายใต้ตาข่าย (ภาพที่ 2)
1.3.4 เส้นเขตรุ ก (Attack line) แต่ละแดนของสนาม จะมีเส้นเขตรุ กซึ่ งริ มสุ ดด้าน
นอกของเส้นนี้จะลากห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร เป็ น
กําหนดของเขตรุ ก (1.3.3/1.4.1)
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ
และการแข่ งขันอย่างเป็ นทางการ เส้ นเขตรุ กจะถูกลากต่ อออกไปจากเส้ นข้ าง
ทั้ง 2 เส้ น เป็ นเส้ นประ กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวเส้ นละ15 เซนติเมตร จํานวน
5 เส้ น และเว้นช่ องว่างระหว่างเส้ นไว้ช่องละ 20 เซนติเมตร รวมความยาว
ข้ างละ 1.75 เมตร
เส้ นเขตกําหนดสํ าหรับผู้ฝึกสอน (เป็ นเส้ นประต่ อจากเส้ นเขตรุก ไป
จนถึงเส้ นหลังของสนามขนานและห่ างจากเส้ นข้ าง 1.75 เมตร) เส้ นประนี้
ยาวเส้ นละ 15 เซนติเมตร ระยะห่ างกันแต่ ละเส้ น 20 เซนติเมตร เป็ นเขต
กําหนดสํ าหรับให้ ผ้ ูฝึกสอนปฏิบัติหน้ าที่ (ภาพที่ 2)
1.4 เขตและพืน้ ทีต่ ่ างๆ (ZONES AND AREAS) (ภาพที่ 1b และภาพที่ 2)
1.4.1 เขตรุ ก (Front zone) (ภาพที่ 2)
เขตรุ กของแต่ละแดน จะถูกกําหนดจากกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดนไป
จนถึงริ มสุ ดด้านนอกของเส้นเขตรุ ก (1.3.3/1.3.4)
เขตรุ ก ถือเสมือนว่ามีความยาวต่อจากเส้นข้างทั้งสองข้าง ไปจนถึง
ริ มสุ ดของเขตรอบสนาม (1.1/1.3.2)
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1.4.2 เขตเสิ ร์ฟ (Service zone)
เขตเสิ ร์ฟมีพ้ืนที่กว้าง 9 เมตร อยูเ่ ลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไป
เขตเสิ ร์ฟกําหนดโดยเส้นขนานสั้น ๆ 2 เส้น ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร
เส้นทั้งสองนี้จะตีห่างจากเส้นหลัง 20 เซนติเมตร เสมือนว่าเป็ นแนวต่อจาก
เส้นข้าง และรวมอยูใ่ นความกว้างของเขตเสิ ร์ฟด้วย (1.3.2/ ภาพที่ 1b)
ในแนวลึก เขตเสิ ร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลายสุ ดของเขตรอบสนาม
(1.1)
1.4.3 เขตเปลี่ยนตัว (Substitution zone)
เขตเปลี่ยนตัว กําหนดโดยแนวต่อของเส้นรุ กทั้งสองเส้นไปจนถึง
โต๊ะผูบ้ นั ทึก (1.3.4 15.6.1/ภาพที่ 1b)
1.4.4 เขตเปลี่ยนตัวรับอิสระ (Libero Replacement Zone)
เขตเปลี่ยนตัวรับอิสระเป็ นส่ วนหนึ่งของเขตรอบสนามด้านเดียวกับ
ม้านัง่ ของทีม กําหนดโดยเส้นที่ต่อจากเส้นเขตรุ กถึงเส้นหลัง (19.3.2.4,/
ภาพที่ 1b)
1.4.5 พื้นที่อบอุ่นร่ างกาย (Warm - up area)
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ
และการแข่ งขันอย่างเป็ นทางการ พืน้ ทีอ่ บอุ่นร่ างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะ
อยู่ทน่ี อกเขตรอบสนาม ตรงมุมสนามด้ านเดียวกับม้ านั่งของผู้เล่นสํ ารอง
(24.2.5/รู ปที่ 1 a/1 b)
1.4.6 พื้นที่ลงโทษ (Penalty area)
พื้นที่ลงโทษขนาดประมาณ 1 x 1 เมตร มีเก้าอี้ต้งั ไว้ 2 ตัวอยูใ่ น
พื้นที่ควบคุมการแข่งขัน แต่อยูเ่ ลยแนวของเส้นหลัง และมีเส้นสี แดงกว้าง 5
เซนติเมตรกําหนดพื้นที่ (ภาพที่ 1 a/ภาพที1่ b)
1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
อุณหภูมิต่าํ สุ ดต้องไม่ต่าํ กว่า 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนท์ไฮด์)
การแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่ งขันอย่างเป็ น
ทางการ อุณหภูมสิ ู งสุ ดต้ องไม่ เกิน 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนท์ ไฮด์ ) และอุณหภูมิ
ตํ่าสุ ดต้ อง ไม่ ตํ่ากว่ า 16 องศาเซลเซียส (61 องศาฟาเรนท์ ไฮด์ )
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1.6 แสงสว่ าง (LIGHTING)
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่ งขัน
อย่ างเป็ นทางการ แสงสว่ างบนพืน้ ทีเ่ ล่ นลูกต้ องมีความสว่ าง 1000 – 1500 ลักซ์ โดยวัดที่
ระดับความสู งจากพืน้ สนาม 1 เมตร
กติกาข้ อที่ 2 ตาข่ ายและเสาขึงตาข่ าย (NET AND POSTS) (ภาพที่ 3)
2.1 ความสู งของตาข่ าย (HEIGHT OF THE NET)
2.1.1 ตาข่ายถูกขึงเป็ นแนวดิ่งเหนื อเส้นแบ่งแดน สําหรับทีมชาย ขอบบนสุ ดต้อง
สู งจากพื้น 2.43 เมตร ทีมหญิงสู ง 2.24 เมตร (1.3.3)
2.1.2 ความสู งของตาข่าย วัดที่ก่ ึงกลางของสนาม ความสู งของตาข่าย (ที่เหนือเส้น
ข้างทั้งสองด้าน) ต้องสู งเท่ากัน แต่จะต้องไม่สูงเกินกว่าความสู งที่กาํ หนด
2 เซนติเมตร (1.1/1.3.2/2.1.1)
2.2 โครงสร้ าง (Structure)
ตาข่ายมีความกว้าง 1 เมตร และยาว 9.50 ถึง 10.00 เมตร (โดยมีความยาว
เหลืออยู่ 25 ถึง 50 เซนติเมตร จากแถบข้างแต่ละด้าน) ทําด้วยวัสดุสีดาํ เป็ นตา
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 เซนติเมตร (ภาพที3่ )

สําหรับการแข่งขันรายการ ของ FIVB การแข่งขันระดับโลก และ
การแข่งขันที่เป็ นทางการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับระเบียบการแข่งขันเฉพาะ
รายการ ตาของตาข่ายสามารถปรับ เพือ่ ให้สดวกแก่การโฆษณาตาม
ข้อตกลงด้านการตลาด

ที่ขอบบนของตาข่าย มีแถบขนานกับพื้นพับ 2 ชั้น สี ขาวกว้าง 7 เซนติเมตร
เย็บติดตลอดความยาวของตาข่าย ที่ปลายสุ ดแต่ละข้าง เจาะรู ไว้ขา้ งละ 1 รู เพื่อร้อย
เชือกผูกกับเสาขึงตาข่าย เพื่อดึงให้แถบบนสุ ดของตาข่ายตึง
ภายในแถบ มีสายที่ยดื หยุน่ ได้สาํ หรับผูกกับเสา เพื่อทําให้ส่วนบนสุ ดของ
ตาข่ายตึง
ที่ชายล่างสุ ดของตาข่ายมีแถบขนานกับพื้นกว้าง 5 เซนติเมตร ภายในแถบมี
สายที่ยดื หยุน่ ได้สาํ หรับผูกกับเสาเพื่อทําให้ส่วนล่างของตาข่ายตึง
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2.3 แถบข้ าง (SIDE BANDS)
แถบสี ขาว 2 เส้นผูกในแนวตั้งกับตาข่ายเหนื อเส้นข้างทั้ง 2 เส้น (1.3.2/
ภาพที่ 3)
แถบข้างมีขนาด กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร และถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ตาข่าย
2.4 เสาอากาศ (ANTENNAE)
เสาอากาศ เป็ นแท่งกลมยืดหยุน่ ได้ ยาว 1.80 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
10 มิลลิเมตร ทําด้วยใยแก้วหรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
เสาอากาศแต่ละต้นถูกยึดติดอยูท่ ีร่ ิ มด้านนอกของแถบข้างทั้งสอง แต่อยู่
คนละด้านของตาข่าย (2.3/ภาพที่ 3)
ส่ วนบนสุ ดของเสาอากาศที่ยนื่ เลยเหนื อตาข่ายขึ้นไป 80 เซนติเมตร จะเป็ น
แถบสี สลับกันเป็ นช่วงๆ ยาวช่วงละ 10 เซนติเมตร นิยมใช้สีแดงและสี ขาว
เสาอากาศถือเป็ นส่ วนหนึ่งของตาข่าย และเป็ นแนวขนานที่กาํ หนดให้เป็ น
พื้นที่ทีล่ ูกบอลข้ามตาข่าย (10.1.1 /ภาพที่ 3 และ ภาพที5่ )
2.5 เสาขึงตาข่ าย (POSTS)
2.5.1 เสาขึงตาข่ายยึดติดกับพื้นสนาม ห่างจากเส้นข้าง 0.50 -1.00 เมตร มีความสู ง
2.55 เมตร สามารถปรับระดับได้ (ภาพที่ 3)
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ
และการแข่ งขันอย่างเป็ นทางการ เสาขึงตาข่ ายต้ องยึดติดกับพืน้ สนาม ห่ าง
จากเส้ นข้ าง 1 เมตร เว้นแต่ จะได้ รับการยินยอมจากสหพันธ์ วอลเลย์บอล
นานาชาติ
2.5.2 เสาขึงตาข่ายมีลกั ษณะกลมและเรี ยบ ยึดติดกับพื้นโดยไม่มีสายยึดเสา และ
ต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่เป็ นสิ่ งกีดขวางใดๆ
2.6 อุปกรณ์ อื่นๆ (ADDITIONAL EQIPMENT)
อุปกรณ์อื่นใดให้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อตกลงตามระเบียบของสหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติ
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กติกาข้ อที่ 3 ลูกบอล (BALLS)
3.1 มาตรฐานของลูกบอล (STANDARD)
ลูกบอลต้องกลม ทําด้วยหนังฟอกหรื อหนังสังเคราะห์ที่ยดื หยุน่ ได้ ห่อหุ ม้ ลูก
ทรงกลม ทําด้วยยาง หรื อวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
สี ของลูกบอลอาจเป็ นสี อ่อนๆเหมือนกันทั้งลูก หรื ออาจเป็ นหลายสี ผสมกันก็ได้
ลูกบอลซึ่ งทําด้วยวัสดุที่เป็ นหนังสังเคราะห์มีหลายสี ผสมกัน ที่ใช้ในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติอย่างเป็ นทางการ ต้องมีมาตรฐานตามที่สหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติกาํ หนด
ลูกบอลต้องมีเส้นรอบวงยาว 65 – 67 เซนติเมตร และมีน้ าํ หนัก 260 – 280 กรัม
ลูกบอลต้องมีแรงดันลม 0.30 – 0.325 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
3.2 รู ปแบบของลูกบอล (UNIFORMITY OF BALLS)
ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันต้องมีเส้นรอบวง นํ้าหนัก แรงอัด ชนิ ด และสี ตาม
มาตรฐานเดียวกัน (3.1)
การแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ และรวมทั้งระดับชาติ หรือ
การแข่ งขันลีก (League) ของแต่ ละประเทศต้ องใช้ ลูกบอลทีส่ หพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ
รับรองเท่ านั้น เว้ นแต่ ได้ รับการยินยอมจากสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ
3.3 ระบบการใช้ ลูกบอล 3 ลูก (THREE-BALL SYSTEM)
การแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่ งขันอย่างเป็ น
ทางการ จะใช้ ลูกบอล 3 ลูก โดยมีผ้กู ลิง้ บอล 6 คน ประจําทีม่ ุมของเขตรอบสนามทั้งสี่ มุม ๆ
ละ 1 คน และหลังผู้ตดั สิ นด้ านละ 1 คน (ภาพที่ 10)

บทที่ 2

ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
(PARTICIPANTS)
กติกาข้ อที่ 4 ทีม (TEAMS)
4.1 ส่ วนประกอบของทีม (TEAM COMPOSITION)
4.1.1 ในการแข่งขัน ทีมประกอบด้วยผูเ้ ล่นสู งสุ ด 12 คน รวมกับ
• คณะผูฝ้ ึ กสอน ประกอบด้วย ผูฝ้ ึ กสอน 1 คน ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ไม่เกิน 2 คน
• คณะแพทย์ ประกอบด้วย นักกายภาพบําบัด 1 คน และแพทย์1
คน (4.1.1./5.2/ 5.3)
เฉพาะผูท้ ี่มีรายชื่ออยูใ่ นใบบันทึกเท่านั้น ที่สามารถเข้าภายใน บริ เวณพื้นที่
ควบคุม และเข้าร่ วมในการอบอุ่นร่ างกายรวมถึงการแข่งขันด้วย

การแข่งขันรายการ ของ FIVB การแข่งขันระดับโลก และการแข่งขันที่เป็ น
ทางการในประเภทประชาชน ในใบบันทึกสามารถบันทึกผูเ้ ล่นและลงเล่นได้ถึง 14 คน
เจ้าหน้าที่ทีมที่นง่ั บนม้านัง่ จะต้องมีชื่ออยูใ่ นใบบันทึก และใน O2-bis ไม่เกิน 5คน
(รวมถึงผูฝ้ ึ กสอนด้วย) โดยผูฝ้ ึ กสอนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาเลือกเจ้าหน้าที่ทีมเอง
การแข่งขันรายการ ของ FIVB การแข่งขันระดับโลก และการแข่งขันที่เป็ น
ทางการ แพทย์และนักกายภาพบําบัด จะต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ทีม ที่ได้รับการ
รับรองจาก FIVB ก่อน
อย่างไรก็ตามในการแข่งขันรายการ ของ FIVB การแข่งขันระดับโลก และการ
แข่งขันที่เป็ นทางการในประเภทประชาชน ถ้าแพทย์และนักกายภาพบําบัดไม่มีชื่ออยูใ่ น
ใบบันทึก เขาจะต้องนัง่ ในเขตที่กาํ หนดให้ภายในพื้นที่ควบคุม (Competition/Control
Area) และจะสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับทีมได้ในกรณี ที่ได้รับเชิญจากผูต้ ดั สิ น เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินกับผูเ้ ล่น
สําหรับนักกายภาพบําบัด(ที่ไม่ได้นงั่ ที่มา้ นัง่ ) สามารถช่วยในการอบอุ่นร่ างกาย
ได้ จนกระทัง่ ถึงเวลาเริ่ มการอบอุ่นร่ างกายที่ตาข่ายอย่างเป็ นทางการ
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4.1.2 ผูเ้ ล่นคนหนึ่งของทีม ที่ไม่ใช่ตวั รับอิสระ เป็ นหัวหน้าทีมและจะระบุไว้ใน
ใบบันทึกการแข่งขัน (5.1/19.1.3)
4.1.3 ผูเ้ ล่นที่มีชื่ออยูใ่ นใบบันทึกการแข่งขันเท่านั้น ที่สามารถลงสนามและร่ วม
การแข่งขันได้ เมื่อผูฝ้ ึ กสอนและหัวหน้าทีม (TEAM CAPTAIN) ได้ลงชื่อ
ในใบบันทึกการแข่งขันแล้ว จะเปลี่ยนแปลงผูเ้ ล่นอีกไม่ได้
(1/ 4.1.1/5.1.1/ 5.2.2)
4.2 ตําแหน่ งทีอ่ ยู่ของทีม (LOCATION OF THE TEAM)
4.2.1 ผูเ้ ล่นที่ไม่ได้ลงแข่งขันควรนัง่ บนม้านัง่ หรื ออยูใ่ นพื้นที่อบอุ่นร่ างกายของ
ทีมตนเอง ผูฝ้ ึ กสอนและผูร้ ่ วมทีมคนอื่นต้องนัง่ บนม้านัง่ แต่อาจลุกจาก
ม้านัง่ ได้เป็ นครั้งคราว (1.4.5/ 5.2.3/ 7.3.3)
ม้านัง่ ของทีมตั้งอยูด่ า้ นข้างโต๊ะผูบ้ นั ทึก นอกเขตรอบสนาม (ภาพที่ 1 a /
ภาพที1่ b)
4.2.2 เฉพาะผูร้ ่ วมทีมเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้นงั่ บนม้านัง่ ระหว่างการแข่งขัน
และร่ วมการอบอุ่นร่ างกายก่อนการแข่งขัน (4.1.1/ 7.2)
4.2.3 ผูเ้ ล่นที่ไม่ได้ลงแข่งขันสามารถอบอุ่นร่ างกายโดยไม่ใช้ลูกบอลได้ดงั นี้
4.2.3.1 ในระหว่างการแข่งขัน: ในพื้นที่อบอุ่นร่ างกาย (1.4.5/ 8.1
ภาพที1่ a/ภาพที1่ b)
4.2.3.2 ในระหว่างขอเวลานอกและเวลานอกทางเทคนิค: ในเขตรอบ
สนามด้านหลังในแดนของทีมตนเอง (1.3.3/ 15.4)
4.2.4 ช่วงพักระหว่างเซต ผูเ้ ล่นสามารถอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ลูกบอลได้ในเขต
รอบสนามในแดนของทีมตนเอง ช่ วงพักระหว่างเซ็ตที่2 และเซ็ตที่3 ผู้เล่น
สามารถลูกบอลในสนาม ทีอ่ ยู่ในแดนของตนเองได้ เช่ นกัน (18.1)
4.3 เครื่องแต่ งกาย (EQUIPMENT)
เครื่ องแต่งกายของผูเ้ ล่นประกอบด้วย เสื้ อยืด กางเกงขาสั้น ถุงเท้า (ชุดแข่งขัน) และ
รองเท้ากีฬา
4.3.1 สี และแบบของเสื้ อยืด กางเกงขาสั้นและถุงเท้าต้องเหมือนกันทั้งทีม (ยกเว้น
ตัวรับอิสระ) ชุดแข่งขันต้องสะอาด (4.1/ 19.2)
4.3.2 รองเท้าต้องเบาและอ่อนนุ่ม พื้นเป็ นยางหรื อ พื้นที่มีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่
ไม่มีส้น
4.3.3 เสื้ อผูเ้ ล่นต้องมีหมายเลขตั้งแต่ 1–20
(4.3.3.2)
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4.3.3.1 ต้องติดหมายเลขที่กลางหน้าอกและกลางหลัง สี ของหมายเลข
ต้องตัดกับสี เสื้ ออย่างชัดเจน
4.3.3.2 หมายเลขด้านหน้าต้องสู งอย่างน้อยที่สุด 15 เซนติเมตร ด้านหลัง
อย่างน้อยที่สุด 20 เซนติเมตร และความกว้างของแถบที่ทาํ
หมายเลข ต้องกว้างอย่างน้อยที่สุด 2 เซนติเมตร
4.3.4 หัวหน้าทีมต้องมีแถบขนาด 8 x 2 เซนติเมตร ติดอยูใ่ ต้หมายเลขตรง
หน้าอกเสื้ อ
(5.1)
4.3.5 ห้ามใส่ ชุดแข่งขันที่มีสีท่ีแตกต่างจากผูเ้ ล่นอื่น(ยกเว้นตัวรับอิสระ) และไม่มี
หมายเลข
(19.2)
4.4 การเปลีย่ นเครื่องแต่ งกาย (CHANGE OF EQUIPMENT)
ผูต้ ดั สิ นที่ 1 มีอาํ นาจที่จะอนุญาตให้ผเู ้ ล่น 1 คน หรื อมากกว่า:
(23)
4.4.1 ลงแข่งขันโดยไม่ใส่ รองเท้า
4.4.2 เปลี่ยนชุดแข่งขันที่ เปี ยกหรื อชํารุ ดในช่วงพักระหว่างเซต หรื อหลังจาก
การเปลี่ยนตัวได้ โดยสี แบบ และหมายเลขของชุดใหม่ตอ้ งเหมือนกับชุด
เดิม
(4.3/ 15.5)
4.4.3 สวมชุดวอร์มลงแข่งขันได้ถา้ อากาศหนาว โดยสี และแบบของชุดวอร์
มต้องเหมือนกันทั้งทีม (ยกเว้นตัวรับอิสระ) และมีหมายเลขตามกติกา
ข้อ 4.3.3
(4.1.1/ 19.2)
4.5 สิ่ งทีห่ ้ ามสวมใส่ (FORBIDDEN OBJECTS)
4.5.1 ห้ามสวมใส่ สิ่งของซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรื อช่วยให้ผเู ้ ล่น
ได้เปรี ยบผูอ้ ื่น
4.5.2 ผูเ้ ล่นสามารถสวมแว่นตาหรื อเลนซ์ได้ โดยรับผิดชอบอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยตัวเอง

4.5.3 เครื่ องช่วยรัด Compression pads (อุปกรณ์เพือ่ ช่วยป้ องกันการ
บาดเจ็บ) สามารถใส่ เพื่อป้ องกันการบาดเจ็ด หรื อรองรับได้
สํ าหรับการแข่ งขันรายการ ของ FIVB การแข่ งขันระดับโลก และ
การแข่ งขันทีเ่ ป็ นทางการในประเภทประชาชน อุปกรณ์ เหล่านีจ้ ะต้ องเป็ นสี
เดียวกัน เสมือนกับเป็ นส่ วนหนึ่งของชุดแข่ งขัน
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กติกาข้ อที่ 5 ผู้นําของทีม (TEAM LEADER)
ทั้งหัวหน้าทีมและผูฝ้ ึ กสอนเป็ นผูร้ ับผิดชอบความประพฤติและระเบียบวินยั ของผูร้ ่ วมทีม
(20) ตัวรับอิสระจะเป็ นหัวหน้าทีมไม่ได้ (19.1.3)
5.1 หัวหน้ าทีม (CAPTAIN)
5.1.1 ก่อนการแข่งขัน หัวหน้าทีมเป็ นผูล้ งชื่อในใบบันทึกการแข่งขันและเป็ น
ผูแ้ ทนของทีมในการเสี่ ยง
(7.1/ 25.2.1.1)
5.1.2 ระหว่างการแข่งขันและขณะอยูใ่ นสนามแข่งขัน หัวหน้าทีม (TEAM
CAPTAIN) ทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าทีมในสนามแข่งขัน (GAME CAPTAIN)
เมื่อหัวหน้าทีมไม่ได้เล่นอยูใ่ นสนาม ผูฝ้ ึ กสอนหรื อ ตัวหัวหน้าทีมเองต้อง
แต่งตั้งผูเ้ ล่นคนหนึ่งที่อยูใ่ นสนาม แต่ตอ้ งไม่ใช่ตวั รับอิสระ ทําหน้าที่
หัวหน้าทีมในสนามแข่งขัน (GAME CAPTAIN) และต้องรับผิดชอบไป
จนกว่าหัวหน้าทีม (TEAM CAPTAIN) จะเปลี่ยนตัวกลับลงมาเล่นอีก หรื อ
จนกว่าจะสิ้ นสุ ดในเซตนั้น (15.2.1/ 19.1.3)
เมื่อลูกตาย หัวหน้าทีมในสนามแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิ เป็ นผูแ้ ทน
ของทีมพูดกับผูต้ ดั สิ นเพื่อ (8.2)
5.1.2.1 ขอคําอธิ บายในการตีความกติกา หรื อนํากติกามาใช้ และร้องขอหรื อ
ยืน่ คําถามของเพื่อนร่ วมทีม ถ้าคําอธิ บายไม่เป็ นที่พอใจ หัวหน้าทีมใน
สนามแข่งขัน ต้องขอสงวนสิ ทธิ บนั ทึกการทักท้วงนั้นอย่างเป็ นทางการใน
ใบบันทึกการแข่งขัน เมื่อการแข่งขันสิ้ นสุ ดลง
(23.2.4)
5.1.2.2. ขอสิ ทธิ
ก. เปลี่ยนอุปกรณ์การแข่งขันบางส่ วนหรื อทั้งหมด (4.3/ 4.4.2)
ข. ตรวจตําแหน่งผูเ้ ล่นของทีม
(7.4)
ค. ตรวจพื้นสนาม ตาข่าย และลูกบอล เป็ นต้น (1.2/ 2/ 3)
5.1.2.3 ถ้าผูฝ้ ึ กสอนไม่อยูเ่ ป็ นผูท้ าํ หน้าที่ขอเวลานอก และเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น
(15.3.1 / 15.4.1 /15.5.2)
5.1.3 เมื่อสิ้ นสุ ดการแข่งขันหัวหน้าทีมต้อง:
(6.3)
5.1.3.1 แสดงความขอบคุณผูต้ ดั สิ น และลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันเพื่อ
รับรองผลการแข่งขัน
(25.2.3.3)
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5.1.3.2 เมื่อมีการแจ้งกับผูต้ ดั สิ นที่ 1 ไว้แล้ว ก็สามารถยืนยันและบันทึกการ
ทักท้วงอย่างเป็ นทางการต่อผูต้ ดั สิ นเกี่ยวกับการนํากติกามาใช้หรื อ
ตีความกติกาลงในใบบันทึกการแข่งขัน
(5.1.2.1/ 25.2.3.2)
5.2 ผู้ฝึกสอน (COACH)
5.2.1 ตลอดการแข่งขัน ผูฝ้ ึ กสอนเป็ นผูค้ วบคุมการเล่นของทีมภายนอกสนาม
แข่งขัน เป็ นผูเ้ ลือกผูเ้ ล่น 6 คนแรก เปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นและขอเวลานอก
ผูฝ้ ึ กสอนทําหน้าที่ดงั กล่าวได้โดยขอผ่านทางผูต้ ดั สิ นที่ 2 (1.1/ 7.3.2/ 15.4/
15.5)
5.2.2 ก่อนการแข่งขัน ผูฝ้ ึ กสอนต้องบันทึกหรื อตรวจสอบรายชื่อและหมายเลข
ของผูเ้ ล่นในใบบันทึกการแข่งขัน และลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันนั้น
(4.1/ 19.1.3/25.2.1.1)
5.2.3 ระหว่างการแข่งขัน ผูฝ้ ึ กสอนต้อง
5.2.3.1 ส่ งใบส่ งตําแหน่งของผูเ้ ล่นที่ลงชื่อแล้วให้ผตู้ ดั สิ นที่ 2 หรื อผูบ้ นั ทึก
ก่อนการแข่งขันทุกเซต
(7.3.2/7.4/7.6)
5.2.3.2 นัง่ ที่มา้ นัง่ ของทีมซึ่ งใกล้กบั ผูบ้ นั ทึกมากที่สุด แต่อาจลุกจาก ม้านัง่ ได้
เป็ นครั้งคราว
(4.2)
5.2.3.3 ขอเวลานอกและเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น
(15.4/ 15.5)
5.2.3.4 ผูฝ้ ึ กสอนรวมทั้งผูร้ ่ วมทีมอื่น ๆ อาจให้คาํ แนะนําผูเ้ ล่นในสนามได้
โดยผูฝ้ ึ กสอนอาจให้คาํ แนะนําขณะที่ยนื หรื อเดินภายในเขตเล่นลูก
(FREE ZONE) ด้านหน้าของม้านัง่ ผูเ้ ล่นสํารอง ตั้งแต่แนวที่ยนื่
ออกมาของเส้นเขตรุ ก จนถึงพื้นที่อบอุ่นร่ างกาย แต่ตอ้ งไม่รบกวน
หรื อถ่วงเวลาการแข่งขัน (1.3.4/ 1.4.5)
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอล
นานาชาติ และการแข่ งขันอย่ างเป็ นทางการ ผู้ฝึกสอนสามารถทํา
หน้ าที่ ณ บริเวณหลังเส้ นประ ซึ่งเป็ นเขตกําหนดให้ ผ้ฝู ึ กสอนทํา
หน้ าที่(ภาพที่ 1a/ ภาพที่ 1b/ภาพที2่ )
5.3 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH)
5.3.1 ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนนัง่ บนม้านัง่ ของทีม แต่ไม่มีสิทธิ ใดๆที่จะขอหยุดการแข่งขัน
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5.3.2 ถ้าผูฝ้ ึ กสอนต้องออกจากการทําหน้าที่ดว้ ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการถูก
ลงโทษ แต่ไม่รวมถึงการลงสนามในฐานะผูเ้ ล่น ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนอาจทํา
หน้าที่แทนผูฝ้ ึ กสอน ในช่วงเวลาที่ผฝู้ ึ กสอนต้องออกจากการทําหน้าที่ โดย
การยืนยันจากหัวหน้าทีม (Game Captain)
(5.1.2/ 5.2)

บทที่ 3

รู ปแบบของการแข่ งขัน
(PLAYING FORMAT)
กติกาข้ อที่ 6 การได้ คะแนน การชนะในแต่ ละเซต และการชนะในแต่ ละนัด
(TO SCORE A POINT, TO WIN A SET AND THE MATCH)
6.1 การได้ คะแนน (TO SCORE A POINT)
6.1.1 คะแนน ทีมจะได้คะแนนเมื่อ:
6.1.1.1 ทําให้ลูกบอลตกลงบนพื้นสนามในแดนของทีมตรงข้าม(8.3/
10.1.1)
6.1.1.2 ฝ่ ายตรงข้ามทําผิดกติกา
(6.1.2)
6.1.1.3 ฝ่ ายตรงข้ามถูกทําโทษ
(16.2.3/ 21.3.1)
6.1.2 การทําผิดกติกา ทีมทําผิดกติกาเมื่อกระทําลักษณะการเล่นที่ผดิ กติกาการ
แข่งขัน (หรื อขัดแย้งกับกติกาด้วยวิธีการใด ๆ) ผูต้ ดั สิ นจะพิจารณาตัดสิ น
การทําผิดนั้น และจะตัดสิ นการทําผิดกติกานั้นๆดังนี้
6.1.2.1 ถ้ามีการทําผิดกติกาสองอย่างหรื อมากกว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน จะ
ลงโทษเฉพาะการผิดกติกาที่เกิดขึ้นก่อนเท่านั้น
6.1.2.2 ถ้าทั้งสองทีมเล่นผิดกติกาสองอย่างหรื อมากกว่าพร้อมๆกันทั้ง
สองทีม จะถือว่าเป็ นการกระทําผิดทั้งคู่ (DOUBLE FAULT)
และจะเล่นลูกนั้นใหม่(6.1.2./ภาพที่ 11(23)
6.1.3 การเล่ นและการสิ้นสุ ดการเล่น (Rally and completed rally)

การเล่น(Rally) เป็ นลักษณะการเล่นที่เริ่ มต้นตั้งแต่ผเู ้ สิ ร์ฟทําการ
เสิ ร์ฟ จนกระทัง่ ลูกตาย การสิ้นสุ ดการเล่น (A completed rally) เป็ น
ลักษณะการเล่นทีส่ ิ้นสุ ดลง ซึ่งมีผลต่ อการได้ คะแนน ซึ่งรวมถึงการได้
คะแนนจากการถูกลงโทษ (Penalty) และการเสี ยสิ ทธิ์การเสิ ร์ฟเนื่องจาก
เสิ ร์ฟเกินเวลาทีก่ าํ หนด (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

ถ้าทีมที่เป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟชนะการเล่นลูกจะได้คะแนน และ
ได้เสิ ร์ฟต่อ
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6.1.3.2

ถ้าทีมที่เป็ นฝ่ ายรับลูกเสิ ร์ฟชนะการเล่นลูกจะได้คะแนน และ
ได้เสิ ร์ฟในครั้งต่อไป

6.2 การชนะในแต่ ละเซต (TO WIN A SET) (ภาพที1่ 1 (9)
ทีมที่ทาํ ได้ 25 คะแนนก่อน (ยกเว้นเซตตัดสิ น) จะเป็ นทีมชนะการแข่งขันเซตนั้น ถ้า
ทําคะแนนได้ 24 - 24 คะแนนเท่ากัน จะต้องแข่งขันกันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทําคะแนนนําอีก
ทีมหนึ่ง 2 คะแนน (26 - 24, 27–25,……)
(6.3.2)
6.3 การชนะในแต่ ละนัด (TO WIN THE MATCH) (ภาพที่ 11 (9)
6.3.1 ทีมที่ทาํ ได้ 3 เซต ก่อน เป็ นทีมที่ชนะการแข่งขันนัดนั้น
(6.2)
6.3.2 ในกรณี ที่ทาํ ได้ 2 – 2 เซตเท่ากัน การแข่งขันในเซตตัดสิ น (เซตที่ 5) จะ
แข่งขันกัน 15 คะแนน และต้องมีคะแนนนําอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด 2
คะแนน
(7.1)
6.4 ทีมทีผ่ ดิ ระเบียบการแข่ งขันและไม่ พร้ อมจะแข่ งขัน
(DEFAULT AND INCOMPLETE TEAM)
6.4.1 ถ้าทีมปฏิเสธที่จะแข่งขัน หลังจากได้รับแจ้งให้แข่งขันต่อ ทีมนั้นจะถูกแจ้ง
ว่าทําผิดระเบียบการแข่งขัน และปรับเป็ นแพ้ในการแข่งขันนัดนั้น ด้วยผล
การแข่งขัน 0-3 เซต และมีคะแนน 0–25 ในแต่ละเซต
(6.2/ 6.3)
6.4.2 ทีมที่ไม่มาปรากฏตัว ณ สนามแข่งขันตามเวลาที่กาํ หนด โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ถือว่าผิดระเบียบการแข่งขัน และมีผลการแข่งขันเช่นเดียวกับกติกา
ข้อ 6.4.1
6.4.3 ทีมที่ถูกแจ้งว่าไม่พร้อมจะแข่งขันในเซตใดเซตหนึ่ง หรื อการแข่งขันนัดใด
นัดหนึ่ง จะแพ้ในเซตนั้นหรื อการแข่งขันนัดนั้น ทีมตรงข้ามจะได้คะแนน
หรื อได้ท้งั คะแนนและเซตเพื่อเป็ นทีมชนะในเซตหรื อการแข่งขันนัดนั้น
ส่ วนทีมที่ไม่พร้อมจะแข่งขันจะยังคงได้คะแนนและเซตที่ทาํ ไว้ได้ (6.2/
6.3/7.3.1)
กติกาข้ อที่ 7 โครงสร้ างของการแข่ งขัน (STRUCTURE OF PLAY)
7.1 การเสี่ ยง (TOSS)
ก่อนการแข่งขันผูต้ ดั สิ นที่ 1 จะทําการเสี่ ยงเพือ่ ตัดสิ นว่า ทีมใดจะเสิ ร์ฟก่อน หรื ออยู่
แดนใดในเซตที่ 1
(12.1.1)
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ถ้าต้องแข่งขันเซตตัดสิ น จะต้องทําการเสี่ ยงใหม่อีกครั้ง
(6.3.2)
7.1.1 การเสี่ ยงต้องทําโดยมีหวั หน้าทีมทั้งสองทีมร่ วมอยูด่ ว้ ย
(5.1)
7.1.2 ผูช้ นะการเสี่ ยงจะได้สิทธิ เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
7.1.2.1 ได้สิทธ์เสิ ร์ฟหรื อรับลูกเสิ ร์ฟก่อน หรื อ
(12.1.1)
7.1.2.2 แดนใดแดนหนึ่ง
ผูแ้ พ้การเสี่ ยงจะได้รับส่ วนที่เหลือ
7.2 การอบอุ่นร่ างกาย (WARM-UP SESSION)
7.2.1 ก่อนการแข่งขัน ถ้าทีมมีสนามอบอุ่นร่ างกายที่จดั ไว้ ทีมจะทําการอบอุ่น
ร่ างกายที่ตาข่ายพร้อมกันได้ 6 นาที ถ้าไม่มีสนามอบอุ่นร่ างกาย จะใช้เวลา
อบอุ่นร่ างกาย 10 นาที

สําหรับการแข่งขันรายการ ของ FIVB การแข่งขันระดับโลก และ
การแข่งขันที่เป็ นทางการ ทั้งสองทีมจะได้สิทธิ์อบอุ่นร่ างกายที่ตา
ข่ายพร้อมกัน 10 นาที

7.2.2 ถ้าหัวหน้าทีมมีความประสงค์ที่จะอบอุ่นร่ างกายแยกกัน แต่ละทีมมีสิทธิ์
อบอุ่นร่ างกายได้ 3 นาที หรื อ 5 นาที
(7.2.1)
7.2.3 ในกรณี ที่อบอุ่นร่ างกายต่อเนื่องกัน ทีมที่เสิ ร์ฟก่อนได้อบอุ่นร่ างกายที่ตาข่าย
ก่อน
7.3 ตําแหน่ งเริ่มต้ นของทีม (TEAM STARTING LINE-UP)
7.3.1 ทีมต้องมีผเู ้ ล่นในสนาม 6 คนตลอดเวลา
(6.4.3)
ตําแหน่งเริ่ มต้นของทีมแสดงถึงลําดับการหมุนตําแหน่งของผูเ้ ล่น
ในสนาม ลําดับนี้จะคงอยูต่ ลอด เซตนั้น
(7.6)
7.3.2 ก่อนเริ่ มการแข่งขันแต่ละเซต ผูฝ้ ึ กสอนต้องแจ้งตําแหน่งเริ่ มต้นของทีม
ตนเองในใบส่ งตําแหน่ง ซึ่ งเขียนหมายเลขของผูเ้ ล่นและลงชื่อกํากับ แล้ว
ส่ งให้ผตู ้ ดั สิ นที่ 2 หรื อผูบ้ นั ทึกการแข่งขัน (5.2.3.1//24.3.1/25.2.1.2)
7.3.3 ผูเ้ ล่นที่ไม่ได้อยูใ่ นใบส่ งตําแหน่งเริ่ มต้นของทีม จะเป็ นผูเ้ ล่นสํารองในเซต
นั้น (ยกเว้นตัวรับอิสระ)
(7.3.2/ 15.5/)
7.3.4 เมื่อใบส่ งตําแหน่งเล่นถูกนําส่ งให้ผตู้ ดั สิ นที่ 2 หรื อผูบ้ นั ทึกการแข่งขันแล้ว
จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงใบส่ งตําแหน่งอีก นอกจากเป็ นการ
เปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นตามปกติ
(15.2.2/15.5/ภาพที่ 11(5))
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7.3.5 ถ้าพบว่ามีการผิดพลาดระหว่างใบส่ งตําแหน่งกับตําแหน่งของผูเ้ ล่นใน
สนามจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้: (24.3.1)
7.3.5.1 ถ้าพบการผิดพลาดก่อนเริ่ มการแข่งขันของเซต ผูเ้ ล่นต้อง
เปลี่ยนตัวให้เป็ นไปตามใบส่ งตําแหน่ง โดยไม่มีการลงโทษ
(7.3.2)
7.3.5.2 ในทํานองเดียวกัน ถ้าพบว่ามีผเู ้ ล่นอยูใ่ นสนาม ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ใบส่ งตําแหน่ง ต้องเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นในสนามให้เป็ นไปตามใบส่ ง
ตําแหน่ง โดยไม่มีการลงโทษเช่นกัน (7.3.2)
7.3.5.3 อย่างไรก็ตามถ้าผูฝ้ ึ กสอนต้องการให้ผเู ้ ล่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบส่ ง
ตําแหน่งยังคงอยูใ่ นสนาม ผูฝ้ ึ กสอนต้องแสดงสัญญาณมือขอ
เปลี่ยนตัวตามปกติ และต้องบันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขัน
ถ้าพบการผิดพลาดระหว่างผูเ้ ล่นในสนามกับใบส่ ง
ตําแหน่งภายหลัง ทีมที่ทาํ ผิดต้องแก้ไขตําแหน่งให้ถูกต้อง
คะแนนของฝ่ ายตรงข้ามให้คงไว้และได้คะแนนเพิม่ อีก
1 คะแนนและได้เป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟ คะแนนของทีมที่ทาํ ผิดต้องถูก
ยกเลิกจนถึงเมื่อเริ่ มเกิดการทําผิดจริ ง
(15.2.2)
7.3.5.4 ถ้าพบว่ามีผเู ้ ล่นที่อยูใ่ นสนามไม่มีชื่อในใบบันทึก ให้คงคะแนน
ของฝ่ ายตรงข้ามไว้ และได้คะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน พร้อมทั้งได้
สิ ทธิ์ การเสิ ร์ฟ ทีมที่ทาํ ผิดจะเสี ยคะแนนและเซตที่ทาํ ได้ท้ งั หมด
ตั้งแต่ผเู้ ล่นที่ไม่มีช่ือได้ลงสนาม พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนใบส่ ง
ตําแหน่งใหม่ และส่ งผูเ้ ล่นที่มีช่ือในใบบันทึกลงสนามแทน
ตําแหน่งผูเ้ ล่นที่ไม่มีช่ือนั้น
(6.1.2/7.3.2)
7.4 ตําแหน่ ง (POSITIONS)
(ภาพที่ 4)
ขณะที่ผเู ้ สิ ร์ฟทําการเสิ ร์ฟ แต่ละทีมต้องอยูใ่ นแดนของตนเองตามลําดับการ
หมุนตําแหน่ง (ยกเว้นผูเ้ สิ ร์ฟ)
(7.6.1/ 8.1/ 12.4)
7.4.1 ตําแหน่งของผูเ้ ล่นจําแนกได้ดงั นี้
7.4.1.1 ผูเ้ ล่น 3 คนที่อยูใ่ กล้ตาข่ายเป็ นผูเ้ ล่นแถวหน้า อยูใ่ นตําแหน่งที่ 4
(หน้าซ้าย) ตําแหน่งที่ 3 (กลางหน้า) และตําแหน่งที่ 2 (หน้าขวา)
7.4.1.2 ส่ วนอีก 3 คน เป็ นผูเ้ ล่นแถวหลัง อยูใ่ นตําแหน่งที่ 5 (หลังซ้าย)
ตําแหน่งที่ 6(กลางหลัง) และตําแหน่งที่ 1(หลังขวา)

16
7.4.2 ความเกี่ยวข้องของตําแหน่งระหว่างผูเ้ ล่น
7.4.2.1 ผูเ้ ล่นแถวหลังแต่ละคน ต้องมีตาํ แหน่งอยูห่ ่างจากเส้นแบ่งแดน
มากกว่าคู่ของตนเองที่เป็ นผูเ้ ล่นแถวหน้า
7.4.2.2 ผูเ้ ล่นแถวหน้าและแถวหลังแต่ละคู่ตอ้ งอยูใ่ นตําแหน่งข้างเดียวกัน
ตามลําดับการหมุนตําแหน่งที่ระบุไว้ใน กติกาข้อ 7.4.1
7.4.3 ตําแหน่งของผูเ้ ล่นจะพิจารณาและควบคุมจากตําแหน่งของเท้าที่สมั ผัสพื้น
ดังนี้: (ภาพที่ 4)
7.4.3.1 ผูเ้ ล่นแถวหน้าแต่ละคน ต้องมีส่วนหนึ่งส่ วนใดของเท้าอยูใ่ กล้เส้น
แบ่งแดนมากกว่าเท้าของผูเ้ ล่นแถวหลังที่เป็ นคู่ของตน (1.3.3)
7.4.3.2 ผูเ้ ล่นที่อยูท่ างขวา (หรื อซ้าย) ต้องมีส่วนใดส่ วนหนึ่งของเท้า
ใกล้กบั เส้นข้างทางขวา (หรื อซ้าย) มากกว่าผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นตําแหน่ง
กลางของแถวเดียวกัน
(1.3.2)
7.4.4 เมื่อทําการเสิ ร์ฟลูกบอลไปแล้ว ผูเ้ ล่นสามารถเคลื่อนที่ไปอยูต่ าํ แหน่งใดก็ได้
ในแดนและเขตรอบสนามของตน
7.5 การผิดตําแหน่ ง (POSITIONAL FAULT)
(ภาพที่ 4/ ภาพที1่ 1 (13)
7.5.1 ทีมจะผิดตําแหน่ง ถ้าผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งไม่อยูใ่ นตําแหน่งที่ถูกต้อง ขณะที่
ผูเ้ สิ ร์ฟทําการเสิ ร์ฟลูกบอล ซึ่งรวมถึงผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นสนามที่เปลี่ยนตัวผิด
กติกาด้วย (7.3/ 7.4/15.9)
7.5.2 ถ้าผูเ้ สิ ร์ฟ เสิ ร์ฟผิดกติกาขณะที่ทาํ การเสิ ร์ฟ จะถือว่าการเสิ ร์ฟผิดกติกา
เกิดขึ้นก่อนการผิดตําแหน่งของทีมตรงข้าม
(12.4/ 12.7.1)
7.5.3 ถ้าการเสิ ร์ฟได้ทาํ ผิดหลังจากทําการเสิ ร์ฟลูกออกไปแล้ว จะถือว่าการผิด
ตําแหน่งเกิดขึ้นก่อน (12.7.2)
7.5.4 การผิดตําแหน่งจะมีผลตามมาดังนี้ :
7.5.4.1 ทีมถูกทําโทษโดยเสี ยคะแนนและฝ่ ายตรงข้ามได้เป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟ
(6.1.3)
7.5.4.2 ตําแหน่งของผูเ้ ล่นต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง
(7.3/ 7.4)
7.6 การหมุนตําแหน่ ง ROTATION
7.6.1 ลําดับการหมุนตําแหน่งจะเป็ นไปตามใบส่ งตําแหน่งของทีม และควบคุม
ลําดับการเสิ ร์ฟและตําแหน่งของผูเ้ ล่นนี้ตลอดทั้งเซต (7.3.1/ 7.4.1 / 12.2)
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7.6.2 เมื่อทีมที่รับลูกเสิ ร์ฟได้สิทธิ ทาํ การเสิ ร์ฟ ผูเ้ ล่นต้องหมุนตําแหน่งตามเข็ม
นาฬิกาไป 1 ตําแหน่ง ผูเ้ ล่นตําแหน่งที่ 2 จะหมุนไปตําแหน่งที่ 1 เพือ่ ทําการ
เสิ ร์ฟ และผูเ้ ล่นตําแหน่งที่ 1 หมุนไปตําแหน่งที่ 6 เป็ นต้น (12.2.2.2)

7.7 การหมุนตําแหน่ งผิด (ROTATIONAL FAULT)
(ภาพที่ 11(13)
7.7.1 การเสิ ร์ฟผิดตําแหน่ง เกิดขึ้นเมื่อการเสิ ร์ฟไม่เป็ นไปตามลําดับการเสิ ร์ฟและ
มีผลตามมาดังนี้
(7.6.1/ 12)
7.7.1.1 ทีมถูกทําโทษโดยฝ่ ายตรงข้ามได้คะแนนและได้เป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟ
(6.1.3)
7.7.1.2 ตําแหน่งของผูเ้ ล่นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง (7.6.1)
7.7.2 ผูบ้ นั ทึกต้องหยุดการแข่งขันทันทีท่ีมีการผิดตําแหน่งเกิดขึ้น และคะแนนที่
ทําได้ท้ งั หมดขณะผิดตําแหน่ง ต้องยกเลิก ส่ วนคะแนนของทีมตรงข้ามให้
คงไว้ตามเดิม (25.2.2.2)
ถ้าคะแนนขณะผิดตําแหน่งไม่สามารถตรวจพบได้ ให้ลงโทษเพียง
ให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและเป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟเท่านั้น (6.1.3)

บทที่ 4

ลักษณะของการเล่ น
(PLAYING ACTIONS)
กติกาข้ อที่ 8 รูปแบบของการเล่ น (STATES OF PLAY)
8.1 ลูกทีอ่ ยู่ในการเล่ น (BALL IN PLAY)
ลูกจะอยูใ่ นการเล่นตั้งแต่ขณะที่ทาํ การเสิ ร์ฟ โดยผูต้ ดั สิ นที่ 1 เป็ นผูอ้ นุญาต(12.3)
8.2 ลูกทีไ่ ม่ ได้ อยู่ในการเล่น “ลูกตาย” (BALL OUT OF PLAY)
ลูกไม่อยูใ่ นการเล่น ตั้งแต่ขณะที่มีการทําผิดกติกา โดยผูต้ ดั สิ นคนใดคนหนึ่ง
เป็ นผูใ้ ห้สัญญาณนกหวีด การทําผิดกติกาสิ้ นสุ ดลงพร้อมๆกับสัญญาณนกหวีด
8.3 “ลูกดี” (BALL IN) หรือลูกดี (ภาพที่ 11(14) และภาพที่ 12(1))

ลูกดี หมายถึง เมื่อใดก็ตามที่ลูกบอลถูกพื้นสนาม โดยส่ วนใดส่ วนหนึ่งของ
ลูกได้สัมผัสพื้นสนาม รวมทั้งเส้นเขตสนาม

ลูกลงในสนามเมื่อลูกบอลถูกพื้นสนามแข่งขันรวมทั้งเส้นเขตสนาม (1.1/1.3.2)
8.4 ลูกออกนอกสนาม (BALL OUT) หรือลูกออก (ภาพที่ 11(15)
ลูกออกนอกสนามเมื่อ:
8.4.1 บางส่ วนของลูกบอลตกลงบนพื้นนอกเส้นเขตสนามอย่างสมบูรณ์ (1.3.2/
ภาพที่ 11(15) และภาพที่ 12 (2)
8.4.2 ลูกถูกสิ่ งกีดขวางที่อยูภ่ ายนอกสนาม เพดาน หรื อผูท้ ่ีไม่ได้แข่งขัน (ภาพที่
11(5) และภาพที่ 12 (4))
8.4.3 ลูกถูกเสาอากาศ เชือก เสา หรื อตาข่ายที่อยูน่ อกแถบข้าง (2.3//ภาพที่ 12(4) /
ภาพที่ 5 และภาพที1่ 1(15))
8.4.4 ลูกข้ามตาข่ายทั้งลูกหรื อเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่งของลูก นอกเขตแนวข้ามตา
ข่ายที่กาํ หนดให้ ยกเว้นกรณี กติกาข้อ 10.1.2 (10.1.1/ ภาพที่ 5/ ภาพที่ 11
(15) และภาพที1่ 2(4))
8.4.5 ลูกลอดใต้ตาข่ายไปยังแดนของทีมตรงข้ามอย่างสมบูรณ์ (23.3.2.3f/ ภาพที่
5 และภาพที1่ 1 (22))
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กติกาข้ อที่ 9 การเล่ นลูกบอล (PLAYING THE BALL)
แต่ละทีมต้องเล่นลูกบอลภายในพื้นที่เล่นลูก และพื้นที่วา่ งเหนื อตาข่ายของทีมตนเอง
(ยกเว้นกติกาข้อ 10.1.2) อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ล่นสามารถนําลูกบอลกลับมาเล่นจากเขตพื้นที่เล่น
ลูกได้
9.1 การถูกลูกบอลของทีม (TEAM HITS)
การถูกลูกบอล (A hit) เป็ นการกระทําใดๆโดยผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นการเล่นทุกลักษณะ แต่
ละทีมสามารถถูกลูกได้มากที่สุด 3 ครั้ง (นอกจากทําการสกัดกั้น ตามกติกาข้อ 14.4.1) เพื่อ
ส่ งลูกกลับไปยังทีมตรงข้าม ถ้าถูกลูกมากกว่านี้ ถือว่าทีมทําผิดกติกา “ถูกลูก 4 ครั้ง”
9.1.1 การถูกลูกอย่างต่ อเนื่อง (CONSECUTIVE CONTACTS)
ผูเ้ ล่นจะถูกลูกบอล 2 ครั้งติดต่อกันไม่ได้ (ยกเว้นกติกาข้อ 9.2.3/
14.2 และ 14.4.2)
(9.2.3/14.2/ 14.4.2)
9.1.2 การถูกลูกพร้ อมกัน (SIMULTENEOUS CONTACTS)
ผูเ้ ล่น 2 คน หรื อ 3 คน อาจถูกลูกบอลพร้อม ๆ กันได้ในเวลา
เดียวกัน
9.1.2.1 เมื่อผูเ้ ล่นทีมเดียวกัน 2 คนหรื อ 3 คน ถูกลูกบอลพร้อม ๆ กัน
จะถือว่าเป็ นการถูกลูกบอล 2 ครั้ง หรื อ 3 ครั้ง ยกเว้นเมื่อทําการ
สกัดกั้น ถ้าผูเ้ ล่นหลายคนถึงลูกบอลพร้อมกัน แต่มีผเู้ ล่นถูก
ลูกบอลเพียงคนเดียว จะถือว่าถูกลูกบอล 1 ครั้ง ถึงแม้วา่ ผูเ้ ล่นจะ
ชนกัน ก็ไม่ถือว่าผิดกติกา
9.1.2.2 เมื่อทั้งสองฝ่ ายถูกลูกบอลพร้อม ๆ กันเหนือตาข่ายและยังคงเล่น
ลูกนั้นต่อไปได้ ทีมที่รับลูกนั้นสามารถถูกลูกบอลได้อีก 3 ครั้ง
ถ้าลูกบอลออกนอกสนาม จะถือว่าทีมที่อยูฝ่ ั่งตรงข้ามกับลูก
บอลเป็ นฝ่ ายทําลูกนั้นออกนอกสนาม
9.1.2.3 ถ้าการถูกลูกพร้อมๆกันของทั้งสองฝ่ ายเหนือตาข่ายและมีการ
พักลูกบอลชัว่ ขณะ การเล่นจะดําเนินต่อไป (9.1.2.2)
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9.1.3 การถูกลูกโดยมีการช่ วยเหลือ (ASSISTED HIT)
ภายในบริ เวณพื้นที่เล่นลูก ไม่อนุญาตให้ผเู้ ล่นอาศัยเพื่อนร่ วมทีม
หรื อสิ่ งใด ๆ เพื่อช่วยให้ไปถึงลูกบอล
(1)
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ล่นที่กาํ ลังจะทําผิดกติกา (ถูกตาข่ายหรื อข้ามเส้น
แบ่งแดน ฯลฯ) อาจได้รับการฉุดหรื อดึงโดยเพื่อนร่ วมทีมได้
(1.3.3/11.4.4)
9.2 ลักษณะของการถูกลูกบอล (CHARACTERISTICS OF THE HIT)
9.2.1 ลูกบอลอาจถูกส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายได้
9.2.2 การถูกลูกบอลต้องเป็ นการกระทบ ไม่ให้จบั และ/หรื อทุ่ม ลูกบอล
จะกระดอนกลับในทิศทางใดก็ได้
(9.3.3)
9.2.3 ลูกบอลอาจถูกหลายส่ วนของร่ างกายได้ ถ้าการถูกนั้นเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน
ข้ อยกเว้ น:
9.2.3.1 ในการสกัดกั้น ลูกบอลอาจถูกผูส้ กัดกั้นคนเดียว หรื อมากกว่า
ติดต่อกันได้ ถ้าการถูกลูกนั้นเป็ นลักษณะการถูกลูกเพียงครั้ง
เดียว (During one action)
(14.1.1/ 14.2)
9.2.3.2 การถูกลูกครั้งแรกของทีม ลูกบอลอาจถูกส่ วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกายต่อเนื่องกันได้ ถ้าการถูกลูกบอลเป็ นลักษณะการถูกลูก
ครั้งเดียว (During one action)(9.1/ 14.4.1)
9.3 การทําผิดกติกาในการเล่นลูกบอล (FAULT IN PLAYING THE BALL)
9.3.1 การถูกลูก 4 ครั้ง (FOUR HIT) ทีมถูกลูกบอล 4 ครั้ง ก่อนส่ งลูกบอลไปยัง
ทีมตรงข้าม (9.1/ ภาพที่ 11(18))
9.3.2 การถูกลูกโดยมีการช่วยเหลือ (ASSISTED HIT) ผูเ้ ล่นอาศัยเพือ่ นร่ วมทีม
หรื อสิ่ งของใด ๆ ช่วยให้เข้าถึงลูกบอลภายในบริ เวณพื้นที่เล่นลูก (9.1.3)
9.3.3 การจับยึดลูก (CATCH) เป็ นการจับหรื อทุ่มลูกบอล ลูกบอลไม่ได้กระดอน
จากจุดสัมผัส (9.2.2/ ภาพที1่ 1 (16))
9.3.4 การถูกลูก 2 ครั้ง (DOUBLE CONTACT) ผูเ้ ล่นถูกลูกบอล 2 ครั้ง หรื อลูก
บอลถูกส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายหลายส่ วนต่ อเนื่องกัน(9.2.3/ ภาพที่ 11(17))
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กติกาข้ อที่ 10 ลูกบอลทีบ่ ริเวณตาข่ าย (BALL AT THE NET)
10.1 การข้ ามตาข่ ายของลูกบอล (BALL CROSSING THE NET)
10.1.1 ลูกบอลที่ส่งไปยังแดนของทีมตรงข้าม ต้องข้ามเหนื อตาข่ายภายในพื้นที่
สําหรับส่ ง ลูกบอลข้ามตาข่าย พื้นที่สาํ หรับส่ งลูกบอลข้ามตาข่ายคือ พื้นที่ใน
แนวตั้งของตาข่ายที่ถูกกําหนดด้วยสิ่ งต่อไปนี้ (10.2/ ภาพที่ 5)
10.1.1.1 ส่ วนตํ่าสุ ด โดยขอบบนของตาข่าย
(2.2)
10.1.1.2 ด้านข้าง โดยเสาอากาศและแนวสมมุติที่สูงขึ้นไป (2.4)
10.1.1.3 ส่ วนบนสุ ด โดยเพดาน
10.1.2 ลูกบอลที่ขา้ มแนวตาข่ายไปยังเขตรอบสนามของทีมตรงข้ามทุกส่ วนของลูก
หรื อเพียงบางส่ วนของลูกภายนอกแนวข้ามตาข่าย ลูกบอลนั้นสามารถนํา
กลับมาเล่นต่อได้ โดยเล่นลูกไม่เกิน 3 ครั้ง โดย
(9.1)
10.1.2.1 ผูเ้ ล่นต้องไม่ถูกแดนของทีมตรงข้าม
(11.2.2)
10.1.2.2 ลูกบอลที่นาํ กลับมา ต้องข้ามนอกเขตข้ามตาข่ายของลูกบอล
ทางด้านเดียวกันของสนามทั้งลูกหรื อเพียงบางส่ วนของลูก
ทีมตรงข้ามจะกีดขวางการเล่นลูกนี้ไม่ได้
10.1.3 ลูกบอลที่กาํ ลังจะเข้าไปในแดนของฝ่ ายตรงข้ามบริ เวณใต้ตาข่ายเป็ นลูกที่อยู่
ในการเล่น จนกระทัง่ ลูกบอลทั้งลูกได้ผา่ นแนวใต้ตาข่ายโดยสมบูรณ์
(ภาพที่ 5 และภาพที่ 11(22)/23.3.2.3f)
10.2 ลูกบอลถูกตาข่ าย (BALL TOUCHING THE NET)
ลูกบอลอาจถูกตาข่ายได้ขณะที่กาํ ลังข้ามตาข่าย (10.1.1
10.3 ลูกบอลชนตาข่ าย (BALL IN THE NET)
10.3.1 ลูกบอลที่พุง่ ชนตาข่าย ยังเล่นต่อไปได้จนครบ 3 ครั้ง ตามกําหนดการเล่นลูก
(9.1)
10.3.2 ถ้าลูกบอลทําให้ตาของตาข่ายขาด หรื อทําให้ตาข่ายหลุด ให้ยกเลิกการเล่น
ลูกครั้งนั้นและให้เล่นใหม่
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กติกาข้ อที่ 11 ผู้เล่ นทีบ่ ริเวณตาข่ าย (PLAYER AT THE NET)
11.1 การลํา้ เหนือตาข่ าย (REACHING BEYOND THE NET)
11.1.1 ในการสกัดกั้น ผูส้ กัดกั้นอาจลํ้าตาข่ายเข้าไปถูกลูกบอลได้ถา้ ไม่กีดขวางการ
เล่นลูกของทีมตรงข้าม โดยไม่ถูกลูกบอลก่อนหรื อขณะที่ทีมตรงข้ามทําการ
รุ ก (14.1/14.3)
11.1.2 ภายหลังการรุ ก มือของผูเ้ ล่นอาจลํ้าตาข่ายได้ ถ้าขณะถูกลูก เป็ นการถูกลูก
บอลในแดนของทีมตนเอง
11.2 การลํา้ ใต้ ตาข่ าย (PENETRATION UNDER THE NET)
11.2.1 อนุญาตให้ล้ าํ เข้าไปในที่วา่ งใต้ตาข่ายของฝ่ ายตรงข้ามได้ ถ้าไม่กีดขวางการ
เล่นของฝ่ ายตรงข้าม
11.2.2 การลํ้าเส้นแบ่งแดน เข้าไปในแดนของทีมตรงข้าม (1.3.3/11.2.2.1/ ภาพที่
11(22))
11.2.2.1 อนุญาตให้สัมผัสพื้นสนามของฝ่ ายตรงข้ามด้วยเท้าหรื อสองเท้า
ได้ ทั้งนี้จะต้องมีส่วนใดส่ วนหนึ่งของเท้านั้นสัมผัส หรื ออยู่
เหนือเส้นแบ่งแดน (1.3.3, / และภาพที่ 11(22))
11.2.2.2 อนุญาตให้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายที่อยูเ่ หนือเท้าขึ้นไปสัมผัสพื้น
สนามของฝ่ ายตรงข้ามได้ ทั้งนี้จะต้องไม่กีดขวางการเล่นของ
ฝ่ ายตรงข้าม (1.3.3, 11.2.2.1,ภาพที่11(22))
11.2.3 ผูเ้ ล่นอาจเข้าไปในแดนของทีมตรงข้ามได้หลังจากลูกตายแล้ว (8.2)
11.2.4 ผูเ้ ล่นอาจลํ้าเข้าไปในเขตรอบสนามของทีมตรงข้ามได้ ถ้าไม่กีดขวางการ
เล่นของทีมตรงข้าม
11.3 การถูกตาข่ าย (CONTACT WITH THE NET)

11.3.1 ผู้เล่นถูกตาข่ ายระหว่ างเสาอากาศ ในขณะทีก่ าํ ลังเล่นลูก (during of
playing the ball) ถือ ว่ าผิดกติกา
ลักษณะในขณะทีก่ าํ ลังเล่ นลูก (during of playing the ball) ให้
รวมถึง การกระโดด การเล่นลูก (หรือพยายามเล่นลูก) และการลงสู่
พืน้ (11.4.4, 24.3.2.3/24.3.2.3c/ภาพที่3)
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11.3.2 ผูเ้ ล่นสามารถถูกเสา เชือก หรื อ ส่ วนอื่น ๆ ที่อยูน่ อกเสาอากาศรวมถึง
ตัวตาข่ายได้ ทั้งนี้จะต้องไม่รบกวนการเล่นของฝ่ ยตรงข้าม (ภาพที่ 3)
11.3.3 ขณะที่ลูกบอลพุง่ เข้าชนตาข่าย และทําให้ตาข่ายถูกผูเ้ ล่น ไม่ถือว่าเป็ นการทํา
ผิดกติกา
11.4 ผู้เล่ นทําผิดทีบ่ ริ เวณตาข่ าย (Player fault at the net)
11.4.1 ผูเ้ ล่นถูกลูกบอลหรื อถูกผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้าม ในแดนของฝ่ ายตรงข้าม หรื อ
ระหว่างที่ฝ่ายตรงข้ามทําการรุ ก
(11.1.1/ ภาพที่ 11(20))
11.4.2 ผูเ้ ล่นรบกวนการเล่นของฝ่ ายตรงข้าม ในขณะที่ล้ าํ แนวใต้ตาข่ายเข้าไปใน
แดนของฝ่ ายตรงข้าม
(11.2.1)
11.4.3 เท้าใดเท้าหนึ่งหรื อสองเท้า ของผูเ้ ล่น ลํ้าเข้าไปในแดนของฝ่ ายตรงข้ามโดย
สมบูรณ์
(11.2.2.2/ ภาพที่ 11 (22))
11.4.4 ผูเ้ ล่นรบกวนการเล่น โดย:
(11.3.1)
- ถูกตาข่ายระหว่างเสาอากาศ หรื อถูกเสาอากาศขณะกําลังเล่นลูก(11.3.1)
- ใช้ตาข่ายระหว่าเสาอากาศ เพื่อช่วยเหลือ ในขณะกําลังเล่นลูกบอล
- กระทําในสิ่ งที่ไม่ยตุ ิธรรมต่อฝ่ ายตรงข้าม โดยการถูกตาข่าย หรื อ
- การกระทําในลักษณะที่เป็ นการขัดขวางความพยายามในการเล่นของฝ่
ตรงข้าม
- จับหรื อดีงตาข่าย
ผูเ้ ล่นอยูใ่ กลักบั ลูกบอลเพือ่ การเล่น หรื อพยายามเล่น ให้ถือว่าอยูใ่ นขณะ
กําลังเล่นลูก ถึงแม้วา่ จะไม่ถูกลูกก็ตาม
อย่างไรก็ตาม การถูกตาข่ายนอกเสาอากาศ จะไม่ถือว่าผิดกติกา
(ยกเว้น กติกาข้อ 9.1.3)
กติกาข้ อที่ 12 การเสิ ร์ฟ (SERVICE)
การเสิ ร์ฟ เป็ นการนําลูกบอลเข้าสู่ การเล่น โดยผูเ้ ล่นตําแหน่งหลังขวาที่อยูใ่ นเขตเสิ ร์ฟ(8.1/
12.4.1)
12.1 การเสิ ร์ฟครั้ งแรกในแต่ ละเซต (FIRST SERVICE IN A SET)
12.1.1 การเสิ ร์ฟครั้งแรกในเซตที่ 1 และเซตตัดสิ น (เซตที่ 5) จะทําโดยผลมาจาก
การเสี่ ยง (6.3.2/ 7.1)
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12.1.2 ในเซตอื่นๆทีมทีไ่ ม่ได้เสิ ร์ฟลูกแรกในเซตที่ผา่ นมาจะเป็ นทีมทีท่ าํ การเสิ ร์ฟ
ลูกแรก
12.2 ลําดับการเสิ ร์ฟ (SERVICE ORDER)
12.2.1 ลําดับการเสิ ร์ฟของผูเ้ ล่นต้องเป็ นไปตามที่บนั ทึกไว้ในใบส่ งตําแหน่ง
(7.3.1/ 7.3.2)
12.2.2 หลังจากการเสิ ร์ฟครั้งแรกในแต่ละเซต ผูเ้ ล่นที่เสิ ร์ฟครั้งต่อไป จะเป็ นดังนี้
(12.1)
12.2.2.1 เมื่อฝ่ ายเสิ ร์ฟชนะการเล่นลูกนั้น ผูท้ ่ีทาํ การเสิ ร์ฟอยูแ่ ล้ว
(หรื อผูเ้ ล่นสํารองที่เปลี่ยนตัวเข้ามาแทน) จะทําการเสิ ร์ฟต่อ
(6.1.3/ 15.5)
12.2.2.2 เมื่อฝ่ ายรับลูกเสิ ร์ฟชนะในการเล่นลูกนั้น จะได้สิทธิ ทาํ การเสิ ร์ฟ
และต้องหมุนตําแหน่งก่อนทําการเสิ ร์ฟ ผูเ้ ล่นที่หมุนจาก
ตําแหน่งหน้าขวาไปยัง ตําแหน่งหลังขวาจะเป็ นผูเ้ สิ ร์ฟ
(6.1.3/ 7.6.2)
12.3 การอนุญาตให้ ทาํ การเสิ ร์ฟ (AUTHORIZATION OF THE SERVICE)
ผูต้ ดั สิ นที่ 1 เป็ นผูอ้ นุญาตให้ทาํ การเสิ ร์ฟ หลังจากตรวจดูวา่ ทั้งสองทีมพร้อมจะ
แข่งขัน และผูเ้ สิ ร์ฟได้ถือลูกบอลไว้แล้ว
(12/ ภาพที่ 11(1)
12.4 การปฏิบัติในการเสิ ร์ฟ (EXECUTION OF THE SERVICE)(ภาพที่ 11(10))
12.4.1 จะต้องเสิ ร์ฟด้วยมือเดียว หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของแขนเพียงข้างเดียว
หลังจากผู ้ เสิ ร์ฟโยนหรื อปล่อยลูกบอลออกจากมือแล้ว
12.4.2 อนุญาตให้โยนหรื อปล่อยลูกบอลเพือ่ ทําการเสิ ร์ฟได้เพียงครั้งเดียว แต่
อนุญาตให้เดาะหรื อเคลื่อนไหวลูกบอลในมือได้
12.4.3 ขณะทําการเสิ ร์ฟหรื อกระโดดเสิ ร์ฟ ผูเ้ สิ ร์ฟต้องไม่ถูกพื้นเขตสนาม (รวมทั้ง
เส้นหลังด้วย) หรื อพื้นนอกเขตเสิ ร์ฟ (1.4.2/27.2.1.4/ภาพที่ 12 (4) และภาพ
ที่ 12(22)
หลังจากทําการเสิ ร์ฟแล้ว ผูเ้ สิ ร์ฟสามารถเหยียบหรื อถูกพื้นนอกเขต
เสิ ร์ฟหรื อพื้นในเขตสนามได้
12.4.4 ผูเ้ สิ ร์ฟต้องทําการเสิ ร์ฟลูกภายใน 8 วินาที หลังจากผูต้ ดั สิ นที่ 1 เป่ านกหวีด
ให้ทาํ การเสิ ร์ฟ (12.3/ ภาพที่ 11(11))
12.4.5 การเสิ ร์ฟก่อนสัญญาณนกหวีดให้ยกเลิก และให้ทาํ การเสิ ร์ฟใหม่ (12.3)
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12.5 การกําบัง (SCREENING) (ภาพที่ 11 (12))
12.5.1 ผูเ้ ล่นของทีมที่ทาํ การเสิ ร์ฟคนเดียวหรื อหลายคนก็ตามต้องไม่บงั ทีมตรงข้าม
เพือ่ มิให้มองเห็นผูเ้ สิ ร์ฟและวิถีของลูกบอล (12.5.2)
12.5.2 ถ้าผูเ้ ล่นคนเดียวหรื อหลายคนของทีมที่ทาํ การเสิ ร์ฟ ทําการกําบังโดยการ
เคลื่อนไหวแขน กระโดด หรื อเคลื่อนที่ไปข้าง ๆ ขณะที่กาํ ลังทําการเสิ ร์ฟ
หรื อยืนเป็ นกลุ่มเพื่อบังผูเ้ สิ ร์ฟและวิถีของลูกบอล (12.4/ภาพที่ 6)
12.6 การทําผิดขณะทําการเสิ ร์ฟ (FAULTS MADE DURING THE SERVICE)
12.6.1 การเสิ ร์ฟที่ผดิ กติกา
การผิดกติกาต่อไปนี้ จะต้องเปลี่ยนเสิ ร์ฟ ถึงแม้วา่ ทีมตรงข้ามจะผิดตําแหน่ง
โดยผูเ้ สิ ร์ฟ:(12.2.2.2/ 12.7.1)
12.6.1.1 ทําการเสิ ร์ฟผิดลําดับการเสิ ร์ฟ
(12.2)
12.6.1.2 ทําการเสิ ร์ฟไม่ถูกต้อง
(12.4)
12.6.2 การผิดกติกาหลังจากเสิ ร์ฟ
ถ้าลูกได้ถูกเสิ ร์ฟออกไปอย่างถูกต้องแล้ว การเสิ ร์ฟนั้นจะเสี ย ถ้าลูกบอล:(ยกเว้นผูเ้ ล่นผิดตําแหน่ง)
(12.4/ 12.7.2)
12.6.2.1 ลูกบอลถูกผูเ้ ล่นของทีมที่ทาํ การเสิ ร์ฟ หรื อไม่ขา้ มผ่านพื้นที่วา่ ง
เหนือตาข่ายอย่างสมบูรณ์ (8.4.4/ 8.4.5/10.1.1/ภาพที่ 11(19))
12.6.2.2 ลูก “ออก”
(8.4/ภาพที1่ 1(15))
12.6.2.3 ลูกบอลผ่านเหนื อการกําบัง
(12.5/ภาพที1่ 1(12))
12.7 การเสิ ร์ฟทีผ่ ดิ กติกาและการผิดตําแหน่ ง (SERVICE FAULTS AND
POSITIONAL FAULT)
12.7.1 ถ้าผูเ้ สิ ร์ฟทําการเสิ ร์ฟผิดกติกาขณะเสิ ร์ฟ (เสิ ร์ฟไม่ถูกต้อง หรื อผิดลําดับ
การเสิ ร์ฟ เป็ นต้น) และทีมตรงข้ามผิดตําแหน่ง การเสิ ร์ฟผิดกติกาจะ
ถูกทําโทษ
(7.5.1/ 7.5.2/ 12.6.1)
12.7.2 ถ้าการเสิ ร์ฟกระทําไปอย่างถูกต้อง แต่เป็ นลูกเสี ยในเวลาต่อมา (ลูกออก
หรื อ ผ่าน เหนือการกําบังเป็ นต้น) จะถือว่าการผิดตําแหน่งเกิดขึ้นก่อน และ
การผิดตําแหน่ง จะถูกทําโทษ
(7.5.3/12.6.2)
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กติกาข้ อที่ 13 การรุ ก (ATTACK HIT)
13.1 ลักษณะของการรุก (CHARACTERISTICS OF THE ATTACK HIT)
(12/ 14.1.1)
13.1.1 การกระทําใด ๆ ที่ส่งลูกบอลไปยังทีมตรงข้าม ยกเว้นการเสิ ร์ฟ และการสกัด
(ภาพที่ 2)
กั้น ถือว่าเป็ นการรุ ก
13.1.2 ขณะทําการรุ ก อนุญาตให้ใช้ปลายนิ้วเล่นลูกได้ ถ้าการถูกลูกเป็ นไปอย่าง
ชัดเจน และไม่ได้เป็ นการจับหรื อทุ่มลูกบอล
(9.2.2)
13.1.3 การรุ กจะสมบูรณ์ เมื่อลูกได้ขา้ มแนวดิ่งของตาข่ายไปแล้วทั้งลูก หรื อเมื่อทีม
ตรงข้ามถูกลูกบอล
13.2 ข้ อจํากัดของการรุ ก (RESTRICTIONS OF THE ATTACK HIT)
13.2.1 ผูเ้ ล่นแถวหน้าสามารถทําการรุ กได้ทุกระดับความสู ง ถ้าการถูกลูกบอลอยู่
ภายในแดนของตนเอง (ยกเว้นกติกาข้อ 13.2.4) (7.4.1.1)
13.2.2 ผูเ้ ล่นแถวหลังสามารถทําการรุ กได้ทุกระดับความสู งจากหลังแดนหน้าโดย:
(1.4.1/ 7.4.1.2/19.3.1.2/ ภาพที่ 8)
13.2.2.1 ขณะกระโดด เท้าข้างหนึ่ง (ทั้งสองข้าง) ต้องไม่แตะหรื อข้าม
เส้นรุ ก (1.3.4)
13.2.2.2 หลังจากตบลูกแล้ว เขาสามารถลงยืนในเขตรุ กได้ (1.4.1)
13.2.3 ผูเ้ ล่นแถวหลังสามารถทําการรุ กในเขตรุ กได้ ถ้าขณะถูกลูกบอลนั้น มีส่วน
ของลูกบอลอยูต่ ่าํ กว่าขอบบนสุ ดของตาข่าย (1.4.1/ 7.4.1.2/ ภาพที่ 8)
13.2.4 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ล่นทําการรุ กโดยสมบูรณ์จากลูกที่มาจาการเสิ ร์ฟของทีมตรง
ข้าม โดยในขณะทําการรุ ก ลูกบอลอยูใ่ นเขตรุ ก และอยูเ่ หนือขอบบนสุ ดของ
ตาข่ายทั้งลูก (1.4.1)
13.3 การรุ กทีผ่ ดิ กติกา (FAULTS OF THE ATTACK HIT)
13.3.1 ผูเ้ ล่นตบลูกบอลในแดนของทีมตรงข้าม (13.2.1/ภาพที่ 11(20)
13.3.2 ผูเ้ ล่นตบลูกบอลออกนอกเขตสนาม (8.4/ภาพที่ 11(15))
13.3.3 ผูเ้ ล่นแถวหลังทําการรุ กโดยสมบูรณ์ในเขตรุ ก ขณะที่ลูกบอลอยูเ่ หนื อขอบ
บนสุ ดของตาข่ายทั้งลูก (1.4.1/ 7.4.1.2/13.2.3/ ภาพที่ 11(21))
13.3.4 ผูเ้ ล่นทําการรุ กโดยสมบูรณ์จากลูกที่มาจากการเสิ ร์ฟของฝ่ ายตรงข้าม โดย
ในขณะที่ลูกบอลอยูใ่ นเขตรุ กและอยูเ่ หนือขอบบนสุ ดของตาข่ายทั้งลูก
(1.4.1/13.2.4/ ภาพที่ 11(21))
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13.3.5 ตัวรับอิสระทําการรุ กโดยสมบูรณ์ ถ้าขณะทําการรุ กลูกบอลทั้งลูกอยูเ่ หนื อ
ขอบบนสุ ดของตาข่าย (19.3.1.2/23.3.2.3d/ภาพที1่ 1(21))
13.3.6 ผูเ้ ล่นทําการรุ กโดยสมบูรณ์ขณะลูกบอลอยูเ่ หนือขอบบนสุ ดของตาข่าย จาก
ลูกทีต่ วั รับอิสระอยูใ่ นแดนหน้าและใช้นิ้วมือส่ งลูกบอลมาให้ดว้ ยการเล่น
ลูกมือบน (1.4.1/19.3.1.4/23.3.2.3e และภาพที1่ 1(21)
กติกาข้ อ 14 การสกัดกั้น (BLOCK)
14.1 การสกัดกั้น (BLOCKING)
14.1.1 การสกัดกั้นคือ การเล่นโดยผูเ้ ล่นที่อยูช่ ิดตาข่าย ยืน่ มือขึ้นสู งกว่าระดับสู งสุ ด
ของตาข่าย ทําการป้ องกันลูกบอลที่จะมาจากทีมตรงข้าม ผูเ้ ล่นแถวหน้า
เท่านั้นทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ทาํ การสกัดกั้นโดยสมบูรณ์ได้ โดยขณะทีถ่ ูกลูก
บอลนั้นส่ วนของร่ างกายต้องอยูเ่ หนื อขอบบนสุ ดของตาข่าย (7.4.1.1)
14.1.2 ความพยายามทําการสกัดกั้น คือลักษณะของการทําการสกัดกั้นแต่ไม่ถูก
ลูกบอล
14.1.3 การสกัดกั้นโดยสมบูรณ์ คือการสกัดกั้นที่ผสู้ กัดกั้นถูกลูกบอล (ภาพที่ 7)
14.1.4 การสกัดกั้นเป็ นกลุ่ม คือการสกัดกั้นโดยผูเ้ ล่นสองหรื อสามคนที่อยูใ่ กล้กนั
และการสกัดกั้นจะสมบูรณ์เมื่อผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งถูกลูกบอล
14.2 การถูกลูกบอลขณะทําการสกัดกั้น (BLOCK CONTACT)
การถูกลูกบอลหลายครั้ง(อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง) โดยผูส้ กัดกั้นคนเดียวหรื อ
มากกว่าอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าการถูกลูกนั้น เป็ นลักษณะการถูกลูกเพียงครั้งเดียว
(During one action)
(9.1.1/9.2.3)
14.3 การสกัดกั้นในแดนของฝ่ ายตรงข้ าม (BLOCKING WITHIN THE OPPONENT’S
SPACE)
ในการสกัดกั้น ผูเ้ ล่นสามารถยืน่ มือและแขนลํ้าเหนือตาข่ายได้ ถ้าไม่กีดขวางการเล่น
ของทีมตรงข้าม จะไม่อนุญาตให้ถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงข้ามก่อนที่ทีมตรงข้ามจะถูก
ลูกบอลเพือ่ ทําการรุ กแล้ว (13.1.1)
14.4 การสกัดกั้นและการถูกลูกบอลของทีม (BLOCK AND TEAM HITS)
14.4.1 การถูกลูกบอลโดยการสกัดกั้น จะไม่นบั เป็ นการถูกลูกบอลของทีม หลังจาก
ถูกลูกบอลโดยการสกัดกั้นแล้ว ทีมนั้นยังถูกลูกบอลได้อีก 3 ครั้งเพื่อส่ งลูก
กลับไปยังทีมตรงข้าม (9.1/14.4.2)
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14.4.2 หลังจากทําการสกัดกั้น ผูถ้ ูกลูกแรกจะเป็ นผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งผูเ้ ล่น
ที่ถูกลูกบอลในการกั้นด้วยก็ได้ (14.4.1)
14.5 การสกัดกั้นลูกเสิ ร์ฟ (BLOCKING THE SERVICE)
(ภาพที1่ 1 (12)
ห้ามสกัดกั้นลูกบอลที่มาจากการของทีมตรงข้ามเสิ ร์ฟ
14.6 การสกัดกั้นที่ผดิ กติกา (BLOCKING FAULT)
14.6.1 ผูส้ กัดกั้นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงข้าม ก่อนหรื อพร้อมกับการถูกลูก
เพื่อทําการรุ กของทีมตรงข้าม
(ภาพที่ 11(12)/ 14.3)
14.6.2 ผูเ้ ล่นแถวหลังหรื อตัวรับอิสระทําการสกัดกั้นโดนสมบูรณ์ หรื อร่ วมกลุ่มทํา
(14.1/ 14.5/19.3.1.3)
การสกัดกั้นโดยสมบูรณ์
(14.5/ภาพที่ 11(12))
14.6.3 สกัดกั้นการเสิ ร์ฟของทีมตรงข้าม
(8.4)
14.6.4 ลูกบอลถูกสกัดกั้นแล้วออกนอกเขตสนาม
14.6.5 สกัดกั้นลูกบอลด้านนอกเสาอากาศในแดนของทีมตรงข้าม
14.6.6 ตัวรับอิสระพยายามทําการสกัดกั้นด้วยตนเอง หรื อร่ วมกับผูเ้ ล่นอื่น (14.1.1/
19.3.1.3)

บทที่ 5

การหยุดการเล่ น การถ่ วงเวลา และการหยุดพัก
(INTERRUPTION DELAYS AND INTERVALS)
กติกาข้ อที่ 15 การหยุดการเล่ น (INTERRUPTION)
การหยุดการเล่น คือช่วงเวลาระหว่างการสิ้ นสุ ดการเล่นลูก และช่วงเวลาที่ผตู้ ดั สิ นที่ 1 เป่ า
นกหวีดให้ทาํ การเสิ ร์ฟครั้งต่อไป
(6.1.3/8.1/8.2/15.4/15.5/24.2.6)
การหยุดการเล่น มีเพียงการขอเวลานอกและการเปลี่ยนตัวเท่านั้น
15.1 จํานวนครั้งของการขอหยุดการเล่ นตามกติกา (NUMBER OF REGULAR
INTERRUPTIONS)
แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นได้ไม่เกิน 6 คน
ต่อเซต
(6.2/ 15.4/ 15.5)
สําหรับการแข่งขันรายการของ FIVB การแข่งขันระดับโลก และการแข่งขันที่เป็ น
ทางการในประเภทประชาชน สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอาจจะลดจํานวนเวลานอก และ/
หรื อเวลานอกทางเทคนิค ลงหนึ่งครั้ง ตามข้อตกลงของผูใ้ ห้การสนันสนุน การตลาด และการ
ถ่ายทอด
15.2 ลําดับของการขอหยุดการเล่ น (SEQUENCE OF REGULAR GAME
INTERRUPTION)
15.2.1 ทีมสามารถขอเวลานอกหนึ่งหรื อสองครั้งติดต่อกันได้ และตามด้วยการขอ
เปลี่ยนตัวได้ในช่วงการขอหยุดแข่งขันเดียวกัน
(15.4/ 15.5)
15.2.2 ไม่อนุญาตให้ทีมขอเปลี่ยนตัวสองครั้งติดต่อกันในช่วงที่ขอหยุดการแข่งขัน
นั้น การเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งจะเปลี่ยนครั้งละสองคนหรื อมากกว่าก็ได้ (15.5/
15.6.1)
15.2.3 จะต้องให้มีการสิ้ นสุ ดการเล่นลูกก่อน ระหว่างการขอเปลี่ยนตัวสองครั้งโดย
ทีมเดียวกัน
(6.1.3/15.5)
15.3 การขอหยุดการเล่ นตามกติกา (REQUEST FOR REGULAR
INTERRUPTIONS)

15.3.1 การขอหยุดการเล่นจะต้องทําโดยผูฝ้ ึ กสอนหรื อหัวหน้าทีมที่ลงแข่งขัน
(Game captain) ในกรณี ท่ีผฝู้ ึ กสอนไม่อยูเ่ ท่านั้น
(5.1.2/ 5.2/ 5.3.2/15)
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15.3.2 การขอเปลี่ยนตัวก่อนเริ่ มการเล่นของแต่ละเซตสามารถทําได้ และต้อง
บันทึกไว้เช่นเดียวกับการขอเปลี่ยนตัวปกติในเซตนั้น
(7.3.4)

OUTS)

15.4 เวลานอก และเวลานอกทางเทคนิค (TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME15.4.1 การขอเวลานอกจะต้องทําโดยแสดงสัญญาณมือ ในขณะทีลูกตายและก่อน
สัญญาณนกหวีดเพื่อการเสิ ร์ฟ การขอเวลานอกแต่ละครั้งใช้เวลา 30 วินาที
(6.1.3/8.2/12.3/ภาพที่11(4)
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์ บอลนานาชาติและการ
แข่ งขันอย่ างเป็ นทางการ จะต้ องใช้ ออด และแสดงสั ญญาณมือเพือ่ ขอเวลา
นอก
(ภาพที่ 11(4))
15.4.2 สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติและ
แข่ งขันอย่ างเป็ นทางการ ระหว่างเซตที่ 1 ถึง เซตที่ 4 เมื่อทีมใดนําไปถึง
คะแนนที่ 8 และคะแนนที่ 16 ในแต่ เซต จะให้ เวลานอกทางเทคนิคโดย
อัตโนมัติครั้งละ 60 วินาที
(15.3.1)
15.4.3 ในเซตตัดสิ น (เซตที่ 5) ไม่ มกี ารให้ เวลานอกทางเทคนิค จะมีเพียงให้ แต่ ละ
ทีมขอเวลานอกตามปกติได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วินาที (6.3.2)
15.4.4 ระหว่ างการขอเวลานอก ผู้เล่ นในสนามทุกคนต้ องออกไปอยู่ทเี่ ขตรอบ
สนามใกล้ ม้านั่งของทีมตนเอง
15.5 การเปลีย่ นตัวผู้เล่ น (PLAYER SUBSTITUTION)
(ภาพที่ 11(5))
15.5.1 การเปลี่ยนตัว เป็ นการกระทําโดยผูเ้ ล่น รวมถึงตัวรับอิสระและคู่ของเขา
หลังจากที่ผบู้ นั ทึกได้ทาํ การบันทึกการขอเปลี่ยนตัว และเข้าเล่นแทนใน
ตําแหน่งที่เปลี่ยนตัวออกมา
(ภาพที่ 11(5)/15.10/19.3.2))
15.5.2 ขณะที่มีการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นที่บาดเจ็บที่อยูใ่ นสนาม ผูฝ้ ึ กสอน หรื อ
หัวหน้าทีม (Game captain) ควรแสดงสัญญาณมือประกอบด้วย
15.6 ข้ อจํากัดในการเปลีย่ นตัว (LIMITATION OF SUBSTITUTION)
15.6.1 ผูเ้ ล่นที่เริ่ มเล่นในแต่ละเซต สามารถออกจากการเล่นได้เพียง 1 ครั้ง และ
กลับเข้ามาเล่นใหม่ในตําแหน่งเดิมได้อีก 1 ครั้ง
(7.3.1)
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15.6.2 ผูเ้ ล่นสํารองสามารถเปลี่ยนตัวกับผูเ้ ล่นที่เริ่ มเล่นในแต่ละเซตได้เพียง 1 ครั้ง
ต่อเซต และเขาจะสามารถเปลี่ยนตัวออกได้กบั ผูเ้ ล่นที่เป็ นคู่เดิมเท่านั้น
(7.3.1)
15.7 การเปลีย่ นตัวทีไ่ ด้ รับการยกเว้น (กรณีพเิ ศษ) (EXCEPTIONAL SUBSTUTION)
ผู้เล่ นคนใด (ยกเว้ นตัวรับอิสระ) ทีไ่ ม่ สามารถเล่นต่ อได้ เนื่องจากบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่ วย จะต้ องเปลีย่ นตัวตามปกติ ถ้ าไม่ สามารถเปลีย่ นตัวตามปกติได้ ทีมสามารถขอเปลีย่ นตัวใน
กรณีพเิ ศษได้ ตามข้ อกําหนดของกติกาข้ อ15.6
(15.6/19.4.3)
การเปลี่ยนตัวที่ได้รับการยกเว้น หมายถึงผูเ้ ล่นคนใดที่ไม่ได้อยูใ่ นสนามขณะที่มีการ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วย (ยกเว้นตัวรับอิสระ ตัวรับอิสระคนที่ 2 หรื อผูเ้ ล่นปกติที่เปลี่ยนตัวกับตัวรับ
อิสระ) สามารถเปลี่ยนตัวกับผูเ้ ล่นที่บาดเจ็บได้ ผูเ้ ล่นที่บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจะไม่สามารถกลับเข้า
เล่นอีกในนัดนั้น
การเปลี่ยนตัวกรณี พเิ ศษนี้ จะไม่นบั เป็ นจํานวนครั้งของการเปลี่ยนตัวตามปกติ แต่
จะต้องมีการบันทึกไว้ในใบบันทึก ซึ่งเป็ นส่ วนของการเปลี่ยนตัวรวมในเซตนั้นและในนัดนั้น
15.8 การเปลีย่ นตัวผู้เล่ นทีถ่ ูกให้ ออกจากการ หรือถูกตัดสิ ทธิ์ออกจากการเล่น
(SUBSTITUTION FOR EXPULSION OR DISQUALIFICATION)
ผูเ้ ล่นที่ถูกให้ออกหรื อถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการเล่น จะต้องเปลี่ยนตามปกติทนั ที ถ้าไม่
สามารถเปลี่ยนตัวตามปกติได้ ทีมจะต้องถูกปรับเป็ นไม่พร้อมที่จะแข่งขัน
(6.4.3/7.3.1/15.6/21.3.2/21.3.3/ภาพที่ 11(5))
15.9 การเปลีย่ นตัวทีผ่ ดิ กติกา (ILLEGAL SUBSTITUTION)
15.9.1 การเปลี่ยนตัวจะผิดกติกา ถ้ามีการเปลี่ยนตัวที่ไม่เป็ นไปตามกติกาข้อ 15.6
(ยกเว้นกรณี กติกาข้อ 15.7) หรื อในกรณี มีผเู้ ล่นที่ไม่มีช่ือลงเล่นด้วย
15.9.2 เมื่อทีมมีการเปลี่ยนตัวที่ผิดกติกา และได้มีการเล่นต่อไปแล้ว จะต้อง
ดําเนินการดังนี้
(8.1/15.6)
15.9.2.1 ทีมถูกลงโทษโดยฝ่ ายตรงข้ามได้คะแนนและเป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟ
(6.1.3)
15.9.2.2 แก้ไขการเปลี่ยนตัวให้ถูกต้อง
15.9.2.3 ยกเลิกคะแนนของทีมที่ทาํ ผิด เมื่อพบว่ามีการกระทําผิดเกิดขึ้น
คะแนนของฝ่ ายตรงข้ามให้คงไว้
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15.10 ขบวนการเปลีย่ นตัว (SUBSTITUTION PROCEDURE)
15.10.1 การเปลี่ยนตัวจะต้องทําในเขตเปลี่ยนตัว
(1.4.3/ภาพที่ 1b)
15.10.2 การเปลี่ยนตัวจะใช้เวลาเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นในใบ
บันทึกเท่านั้น และอนุญาตให้ผเู้ ล่นออกและเข้าสนาม
(15.10.24.2.6/25.2.2.3)
15.10.3a การขอเปลี่ยนตัวคือ การที่ผเู ้ ล่นสํารองเข้าไปในเขตเปลี่ยนตัว พร้อมที่จะ
เล่น ขณะที่มีการหยุดการเล่น ผูฝ้ ึ กสอนไม่จาํ เป็ นต้องแสดงสัญญาณมือ
ยกเว้นการขอเปลี่ยนตัวในกรณี บาดเจ็บหรื อก่อนเริ่ มต้นเซต
(1.4.3/7.3.3/15.6.3)
15.10.3b ถ้าผูเ้ ล่นเข้าไปในเขตเปลี่ยนตัวแล้ว แต่ไม่ขอเปลี่ยนตัว ทีมจะถูกทําโทษ
ถ่วงเวลา (16.2/ภาพที่ 9)
15.10.3c การขอเปลี่ยนตัว จะรับทราบโดยสัญญาณออดจากผูบ้ นั ทึก หรื อสัญญาณ
นกหวีดจากผูต้ ดั สิ นที่ 2 ผูต้ ดั สิ นที่ 2 จะเป็ นผูอ้ นุญาตการเปลี่ ยนตัวนั้น
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์ บอลนานาชาติ
และการแข่ งขันอย่างเป็ นทางการ ให้ ใช้ ป้ายเปลีย่ นตัวเพือ่ อํานวยความ
สะดวกในการเปลีย่ นตัว
15.10.4 ถ้าทีมต้องการขอเปลี่ยนตัวพร้อมกันมากกว่า 1 คน ผูเ้ ล่นที่จะเปลี่ยนตัว
ต้องเข้าเขตเปลี่ยนตัวพร้อมกัน เพือ่ ให้เห็นว่าเป็ นการขอในเวลาเดียวกัน
ในกรณี น้ ีการเปลี่ยนตัวจะทําเป็ นคู่ๆ ถ้ามีผเู้ ล่นคนใดที่ขอเปลี่ยนตัวผิด
กติกา ผูเ้ ล่นคนนั้นจะต้องถูกระงับการขอเปลี่ยนตัว และต้องถูกทําโทษ
ถ่วงเวลา
(1.4.3/15.2.2)
15.11 การขออนุญาตทีผ่ ดิ ระเบียบ (IMPROPER REQUEST)
15.11.1 เป็ นการขออนุญาตหยุดการเล่นใดๆที่ผดิ ระเบียบ เมื่อ:
(15)
15.11.1.1 ขอระหว่างทีม่ ีการเล่น หรื อในขณะที่มีการเป่ านกหวีดให้เ สิ ร์ฟ
หรื อภายหลังการเป่ านกหวีดให้เสิ ร์ฟ
(12.3)
15.11.1.2 ขอโดยสมาชิกของทีมที่ไม่มีสิทธิ์
(5.1.2.3/15.2.3.3)
15.11.1.3 ขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นครั้งที่ 2 ก่อนที่จะมีการเล่นหลังจากการ
เปลี่ยนตัว ครั้งก่อนโดยทีมเดิม (15.2.2/15.2.3/16.1/25.2.2.6)
15.11.1.4 หลังจากหมดจํานวนครั้งการขอเวลานอกและการเปลี่ยนตัวผู้
เล่น (15.1)
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15.11.2 การขออนุญาตที่ผดิ ระเบียบครั้งแรกของทีมในนัดนั้นทีไ่ ม่เป็ นผลหรื อไม่มี
การทําให้การเล่นต้องล่าช้าจะได้รับการปฏิเสธโดยไม่มีผลใด ๆ ( 16.1/
25.2.2.6)
15.11.3 การขออนุญาตที่ผดิ ระเบียบครั้งต่อๆมาของทีมเดิมในนัดนั้นจะเป็ นการถ่วง
เวลา (16.1.4)
กติกาข้ อที่ 16 การถ่ วงเวลาการเล่ น (GAME DELAYS)
16.1 ชนิดของการถ่ วงเวลาการเล่ น (TYPES OF DELAYS)
การกระทําใด ๆ ของทีมที่เป็ นเหตุให้การเล่นต้องล่าช้าถือว่าเป็ นการถ่วงเวลาซึ่ ง
ประกอบด้วย
16.1.1 การเปลี่ยนตัวล่าช้า
(15.10.2)
16.1.2 เมื่อได้รับแจ้งให้เริ่ มเล่นแล้ว ยังทําให้การขอหยุดการเล่นต้องเนิ่นนาน
ออกไปอีก
(15)
16.1.3 ขอเปลี่ยนตัวผิดกติกา
(15.9)
16.1.4 ขอหยุดการเล่นผิดระเบียบซํ้าอีก
(15.11.3)
16.1.5 การถ่วงเวลาการเล่นโดยสมาชิกของทีม
16.2 บททําโทษในการถ่ วงเวลา (DELAY SANCTIONS)
(ภาพที9่ )
16.2.1 การเตือนถ่วงเวลา (Delay Warning) และการลงโทษถ่วงเวลา (Delay
Penalty) เป็ นการทําโทษของทีม
16.2.1.1 การถูกทําโทษถ่วงเวลาจะมีผลต่อเนื่องตลอดการแข่งขันนัดนั้น
(6.3)
16.2.1.2 การถูกทําโทษและการถูกเตือนถ่วงเวลาต้องถูกบันทึกลงในใบ
บันทึกการแข่งขัน (25.2.2.6)
16.2.2 การถ่วงเวลาครั้งแรกของทีมในนัดนั้น จะถูกทําโทษด้วยการเตือนถ่วงเวลา
(Delay Warning)
(4.1.1/ ภาพที่ 11(25))
16.2.3 การถ่วงเวลาครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไปทุกชนิด ในการแข่งขันนัดเดียวกัน
โดยผูเ้ ล่นหรื อสมาชิกของทีมเดียวกัน ถือว่าเป็ นการทําผิดกติกาและจะถูกทํา
โทษถ่วงเวลา (DELAY PENALTY) ฝ่ ายตรงข้ามจะได้คะแนนและได้สิทธิ์
เสิ ร์ฟ
(6.1.3/ภาพที่ 11(25))
16.2.4 การทําโทษถ่วงเวลา ก่อนเริ่ มต้นเซตหรื อระหว่างเซตจะมีผลในเซตถัดไป
(18.1)
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กติกาข้ อที่ 17 การหยุดการเล่ นทีไ่ ด้ รับการยกเว้ น (EXCEPTIONAL GAME ITERRUPTIONS)
17.1 การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วย (INJURY/ILLNESS)
(8.1)
17.1.1 เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงขณะมีการเล่นลูก ผูต้ ดั สิ นต้องหยุดการแข่งขันทันที
และอนุญาตให้ผชู้ ่วยแพทย์ลงไปในสนามได้ และให้เล่นลูกนั้นใหม่ (6.1.3)
17.1.2 ถ้าผูเ้ ล่นที่บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยไม่สามารถเปลี่ยนตัวตามกติกา หรื อตาม
ข้อยกเว้น จะอนุญาตให้พยาบาลผูเ้ ล่นนั้นได้ 3 นาที แต่จะทําได้เพียงครั้ง
เดียวในการแข่งขันนัดนั้น สําหรับผูเ้ ล่นคนเดิม
(15.6/15.7/24.2.8)
ถ้าพยาบาลแล้วยังเล่นต่อไปไม่ได้ จะถือว่าทีมนั้นไม่พร้อมทําการแข่งขัน
(6.4.3/ 7.3.1)
17.2 เหตุขัดข้ องนอกเหนือกติกาการแข่ งขัน (EXTERNAL INTERFERENCE)
ถ้ามีเหตุขดั ข้องนอกเหนือกติกาเกิดขึ้นระหว่างการเล่น จะต้องหยุดการเล่น และ
ให้เล่นลูกนั้นใหม่
(6.1.3/ภาพที่ 21(23))
17.3 เหตุขดั ข้ องเป็ นเวลายาวนาน (PROLONGED INTERRUPTIONS)
17.3.1 ถ้ามีเหตุไม่คาดคิดทําให้การเล่นต้องหยุดลง ผูต้ ดั สิ นที่ 1 ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
และคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันจะร่ วมกันตัดสิ นใจให้การแข่งขัน
ดําเนินต่อไปตามปกติ (23.2.3)
17.3.2 ถ้าต้องหยุดการเล่นครั้งเดียวหรื อหลาย ๆ ครั้ง แต่รวมแล้วไม่เกิน 4 ชัว่ โมง:
(17.3.1)
17.3.2.1 ถ้าการเล่นได้เริ่ มใหม่ท่ีสนามเดิม เซตที่หยุดเล่นไปจะถูกนํา
กลับมาเล่นตามปกติ โดยใช้คะแนน ผูเ้ ล่น (ยกเว้นผูเ้ ล่นที่ถูกให้
ออกจากการแข่งขัน หรื อถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจาการแข่งขัน)และ
ตําแหน่งเดิม ผลการแข่งขันของเซตทีผ่ า่ นไป ยังมีผลเหมือนเดิม
(1/ 7.3)
17.3.2.2 ถ้าได้เริ่ มใหม่ท่ีสนามอื่น ให้ยกเลิกผลการแข่งขันในเซตที่หยุด
เล่น แล้วเริ่ มต้นเล่นใหม่ตามตําแหน่งเดิม(ยกเว้นผูเ้ ล่นที่ถูกให้
ออกจากการแข่งขัน หรื อถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจาการแข่งขัน) และการ
ลงโทษที่ได้บนั ทึกไว้ให้คงไว้เช่นเดิม ผลการแข่งขันของเซตที่
ผ่านไป ยังมีผลเหมือนเดิม (7.3/21.4.1/ภาพที่ 9)
17.3.3 ถ้าต้องหยุดการเล่นครั้งเดียวหรื อหลาย ๆ ครั้ง รวมกันแล้วเกิน 4 ชัว่ โมง
จะต้องทําการเล่นนัดนั้นใหม่.
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กติกาข้ อที่ 18 การหยุดพักและการเปลีย่ นแดน (INTERVALS AND CHANGE OF COURTS)
18.1 การหยุดพักระหว่ างเซต (INTERVALS)
การหยุดพักเป็ นช่วงเวลาระหว่างเซต จะพักเซตละ 3 นาที
ระหว่างการหยุดพักนี้ จะทําการเปลี่ยนแดน และบันทึกตําแหน่งเริ่ มแข่งขันลงในใบ
บันทึกผลการแข่งขัน
(7.3.2/18.1/25.2.1.2)
การหยุดพักระหว่างเซตที่ 2 และเซตที่ 3 อาจขยายเวลาพักเป็ น10 นาทีได้ ตามคําขอ
ของฝ่ ายจัดการแข่งขัน
18.2 การเปลีย่ นแดน (CHANGE OF COURTS)
(ภาพที่ 11(3)
18.2.1 เมื่อการแข่งขันแต่ละเซตจบลง ทั้งสองทีมจะเปลี่ยนแดน ยกเว้นเซตตัดสิ น
(7.1)
18.2.2 ในเซตตัดสิ น เมื่อทีมใดทําได้ 8 คะแนนจะทําการเปลี่ยนแดนทันที และ
ตําแหน่งของผูเ้ ล่นให้เป็ นไปตามเดิม
(6.3.2/ 7.4.1/25.2.2.5)
ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแดนเมื่อทีมนําทําคะแนนได้ 8 จะต้องทําการเปลี่ยน
แดนทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด ส่ วนคะแนนให้เป็ นไปตามเดิม
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บทที่ 6

ผู้เล่ นตัวรับอิสระ
(THE LIBERO PLAYER)
กติกาข้ อที่ 19 ผู้เล่ นตัวรับอิสระ (THE LIBERO PLAYER)
19.1 การแต่ งตั้งผู้เล่ นตัวรับอิสระ (DESIGNATION OF THE LIBERO)
19.1.1 แต่ละทีมมีสิทธิ แต่งตั้งผูเ้ ล่นที่รับได้ดีเป็ นพิเศษ จากรายชื่อผูเ้ ล่นในใบ
บันทึกได้ถึง 2 คนเป็ นตัวรับอิสระ
(4.1.1)
สําหรับการแข่งขันรายการ ของ FIVB การแข่งขันระดับโลก และการ
แข่งขันที่เป็ นทางการในประเภทประชาชน ถ้ าทีมมีผ้เู ล่นในใบบันทึกมากกว่า
12 คน จะต้ องมีตวั รับอิสระ 2 คน อยู่ในรายชื่อ

19.1.2 ต้องบันทึกตัวรับอิสระทุกคนลงในใบบันทึกการแข่งขัน ในช่องซึ่ งจัดไว้
เป็ นพิเศษสําหรับการนี้
(5.2.2, 25.2.1.1, 26.2.1.1)
19.1.3 ตัวรับอิสระทีอ่ ยูใ่ นสนาม เป็ นตัวรับอิสระที่ลงเล่น (Acting Libero) ถ้า
ทีมมีตวั รับอิสระคนอื่น จะทําหน้าที่เป็ นตัวรับอิสระคนที่2 ของทีม
(Second Libero)
ตลอดเวลาจะมีผ้เู ล่นตัวรับอิสระในสนามได้ เพียงคนเดียว
19.2 เครื่องแต่ งกาย (EQUIPMENT)
(4.3)
ตัวรับอิสระต้องสวมชุดแข่งขัน(เสื้ อแจ็คเก็ต หรื อ เสื้ อเอีย๊ ม สําหรับตัวรับอิสระที่ต้งั
ใหม่) ซึ่งมีสีท่ีแตกต่างจากเพื่อนร่ วมทีมอย่างชัดเจน
ชุดแข่งขันของตัวรับอิสระ ต้องมีหมายเลขเหมือนกับของเพือ่ นร่ วมทีม
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่ งขันอย่าง
เป็ นทางการ ผู้เล่ นตัวรับอิสระทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งแทน ถ้ าเป็ นไปได้ จะต้ องสวมเสื้อทีม่ ีสีและ
แบบเดียวกับตัวรับอิสระคนแรก แต่ หมายเลขต้ องเป็ นหมายเลขของตัวเอง
19.3 ลักษณะการเล่ นทีเ่ กีย่ วข้ องกับตัวรับอิสระ (ACTIONS INVOLVING THE
LIBERO)
19.3.1 ลักษณะการเล่น
19.3.1.1 ตัวรับอิสระสามารถเปลี่ยนเข้าแทนผูเ้ ล่นแดนหลังคนใดก็ได้
(7.4.1.2)
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19.3.1.2 ตัวรับอิสระถูกกําหนดให้ทาํ หน้าที่เหมือนกับผูเ้ ล่นแดนหลัง
ไม่อนุญาตให้ทาํ การรุ กโดยสมบูรณ์จากทุกพื้นที่ของสนาม(ทั้งภายใน
สนามแข่งขัน และเขตเล่นลูก) ถ้าขณะถูกลูกบอลทุกส่ วนของลูกบอลอยูส่ ู ง
กว่าขอบบนของตาข่าย๖(13.2.2,13.2.3,13.3.5)
19.3.1.3 ไม่อนุญาตให้ตวั รับอิสระทําการเสิ ร์ฟ สกัดกั้น หรื อ พยายาม
สกัดกั้น (12,4.1, 14.6.2, 14.6.6 ภาพที1่ 1(12)
19.3.1.4 ไม่อนุญาตให้เพื่อนร่ วมทีมทําการรุ กโดยสมบูรณ์ ในขณะที่
ลูกบอลอยูส่ ู งกว่าขอบบนของตาข่าย ถ้าลูกนั้นมาจากการส่ งด้วยนิ้วมือของ
ตัวรับอิสระทีอ่ ยูใ่ นแดนหน้าของทีมตนเอง แต่ถา้ ตัวรับอิสระส่ งลูกใน
ลักษณะเดียวกันจากที่ท่ีไม่ได้อยูใ่ นแดนหน้าของทีมตนเอง เพือ่ นร่ วมทีม
สามารถทําการรุ กได้อย่างเสรี (1.4.1/13.3.6/23.3.2.3 3d,e ภาพที1่ b)
19.3.2 การเปลีย่ นตัวรับอิสระ (Libero Replacements)
19.3.2.1 การเปลี่ยนตัวที่เกี่ยวกับตัวรับอิสระจะไม่นบั จํานวนครั้ง
ในทํานองเดียวกับการเปลี่ยนตัวตามปกติ
(6.1.3, 15.5)
จะไม่มีการจํากัดจํานวนครั้ง แต่ตอ้ งมีการสิ้ นสุ ดการเล่นลูก 1 ครั้ง ก่อน
(นอกจากถูกลงโทษ และต้องหมุนไปในตําแหน่งที่ 4 หรื อตัวรับอิสระใน
สนาม (Acting Libero) ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ (Unable to play) ทําให้
การเล่นนั้นต้องหยุดลง
19.3.2.2 ผูเ้ ล่นปกติท่ีเปลี่ยนตัวกับตัวรับอิสระ สามารถเปลี่ยนตัวกับตัวรับ
อิสระนั้น หรื อกับตัวรับอิสระคนอื่นได้
ตัวรับอิสระทีอ่ ยูใ่ นสนาม สามารถเปลี่ยนตัวกับผูเ้ ล่นปกติที่เปลี่ยนออก
หรื อเปลี่ยนกับตัวรับอิสระคนที่ 2
19.3.2.3 ขณะที่จะมีการเริ่ มต้นในแต่ละเซต ตัวรับอิสระจะต้องไม่เข้า
สนามจนกว่าผูต้ ดั สิ นที่ 2 ได้ตรวจสอบตําแหน่งเริ่ มต้นแล้ว
และได้อนุญาติให้มีการเปลี่ยนตัวรับอิสระได้ (7.3.2, 12.1)
19.3.2.4 การเปลี่ยนตัวรับอิสระจะต้องทําขณะที่ลูกตาย และก่อน
สัญญาณนกหวีดในการเสิ ร์ฟ (8.2, 12.3)
19.3.2.5 การเปลี่ยนตัวรับอิสระภายหลังสัญญาณนกหวีดให้ทาํ การเสิ ร์ฟ
แต่ก่อนที่ผู ้ เสิ ร์ฟ ได้ทาํ การเสิ ร์ฟ ผูต้ ดั สิ นต้องไม่ปฏิเสธ
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ สิ้ นสุ ดการเล่นลูกนั้นจะต้องแจ้งกับหัวหน้าทีมว่า

38
เป็ นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง และถ้ามีการทําอีกในครั้งต่อไป จะถูกทําโทษ
ถ่วงเวลา (12.3/12.4/19.3.3.3)
19.3.2.6 การเปลี่ยนรับอิสระที่ตวั ล่าช้าครั้งต่อๆไป จะมีผลต่อการหยุด เล่น
ทันที ทีมต้องถูกทําโทษถ่วงเวลา ทีมที่จะเสิ ร์ฟครั้งต่อไปจะกําหนดโดย
ผลจากการลงโทษถ่วงเวลา (16.2, ภาพที่ 9)
19.3.2.7 ตัวรับอิสระและผูเ้ ล่นที่เปลี่ยนตัวออก จะเข้าและออกจากสนามได้ที่
เขตเปลี่ยนตัวรับอิสระเท่านั้น (1.4.4/ภาพที1่ b)
19.3.2.8 การเปลี่ยนตัวรับอิสระ จะต้องบันทึกในใบควบคุมตัวรับอิสระ
(26.2.2.1,26.2.2.2)
19.3.2.9 การเปลี่ยนตัวรับอิสระที่ผดิ ระเบียบจะรวมถึง
• เปลี่ยนตัวเมื่อไม่สิ้นสุ ดการเล่นลูก (6.1.3)
• เปลี่ยนตัวกับผูเ้ ล่นอื่นที่ไม่ได้เปลี่ยนกับตัวรับอิสระ
หรื อตัวรับอิสระคนที่ 2
(15.9)
การเปลี่ยนตัวรับอิสระที่ผดิ ระเบียบจะมีผลเช่นเดียวกับการหมุนผิดตําแหน่ง
(15.9)
การเปลี่ยนตัวรับอิสระที่พบก่อนเริ่ มเล่นแรลลี่ต่อไป ผูต้ ดั สิ น
จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และทีมนั้นต้องถูกทําโทษถ่วงเวลา (ภาพที่ 9)
19.4 การแต่ งตั้งตัวรั บอิสระใหม่ (RE-DESINATION OF NEW LIBERO)
19.4.1 ตัวรับอิสระทีไ่ ม่ สามารถเล่ นต่ อไปได้ (บาดเจ็บ ป่ วย ถูกให้ออกจากการ
แข่งขัน (expelled) หรื อถูกตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน(disqualified)
(21.3.2/
21.3.3/ ภาพที่ 9
ผูฝ้ ึ กสอน หรื อหัวหน้าทีม (ในกรณี ท่ีผฝู้ ึ กสอนไม่มาทําหน้าที่) สามารถแจ้งว่า
ตัวรับอิสระไม่สามารถเล่นต่อได้ในทุกกรณี (5.1.2.1/ 5.2.1)
19.4.2 ทีมทีม่ ตี วั รับอิสระ 1 คน
19.4.2.1 ขณะทีท่ ีมมีตวั รับอิสระเพียง 1 คน ตามกติกาข้อ 19.4.1 และ
ตัวรับอิสระถูกแจ้งว่า ไม่สามารถเล่นต่อได้ ผูฝ้ ึ กสอน หรื อหัวหน้าทีม (ถ้าผูฝ้ ึ กสอน
ไม่มา) สามารถตั้งผูเ้ ล่นคนอื่นๆที่ไม่ได้อยูใ่ นสนามขณะที่มีการแต่งตั้ง (ยกเว้นผู้
เล่ นทีเ่ ปลีย่ นกับตัวรับ อิสระ)ให้เป็ นตัวรับอิสระใหม่แทนได้
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19.4.2.2 ถ้าตัวรับอิสระในสนาม (Acting Libero) ไม่สามารถเล่นต่อได้ เขา
สามารถเปลี่ยนกับผูเ้ ล่นปกติที่เปลี่ยนออกได้ หรื อเปลี่ยนกับตัวรับอิสระที่ต้ งั ใหม่ได้
ทันที แต่อย่างไรก็ตาม ตัวรับอิสระที่ถูกแจ้งว่าไม่สามารถเล่นต่อได้น้ นั จะกลับเข้ามา
เล่นอีกไม่ได้ในนัดนั้น.
ถ้าตัวรับอิสระที่อยูน่ อกสนามถูกแจ้งว่าไม่สามารถเล่นต่อได้ เขาสามารถตั้งตัวรับ
อิสระใหม่แทนได้ แต่ตวั รับอิสระเดิมจะไม่สามารถกลับเข้าเล่นอีกในนัดนั้น
19.4.2.3 ผูฝ้ ึ กสอนหรื อหัวหน้าทีม (ถ้าผูฝ้ ึ กสอนไม่มา) สามารถติดต่อกับผู้
ตัดสิ นที่ 2 เพือ่ แจ้งการตั้งตัวรับอิสระใหม่
(5.1.2.1/5.2.1)
19.4.2.4 ถ้าตัวรับอิสระที่ต้งั ใหม่ไม่สามารถเล่นต่อได้ ทีมสามารถตั้งตัวรับ
อิสระใหม่ได้อีก
(19.4.1)
19.4.2.5 ถ้าผูฝ้ ึ กสอนขออนุญาตตั้งให้หวั หน้าทีมเป็ นตัวรับอิสระใหม่ได้ แต่
หัวหน้าทีมนั้นจะต้องสละการเป็ นผูน้ าํ ของทีมทั้งหมด
(5.1.2, 19.4.1)
19.4.2.6 ในกรณี ท่ ีมีการตั้งตัวรับอิสระใหม่ หมายเลขของตัวรับอิสระใหม่
จะต้องบันทึกในใบบันทึกในช่องหมายเหตุ และในใบควบคุมตัวรับอิสระ (หรื อใน
ใบบันทึกแบบอีเลกทรอนิค)
19.4.3 ทีมทีม่ ตี วั รับอิสระ 2 คน
19.4.3.1 ขณะที่ทีมได้แจ้งใช้ตวั รับอิสระ 2 คน ในใบบันทึก แต่คนหนึ่งไม่
สามารถเล่นต่อได้ ทีมมีสิทธิ์ ท่ีจะเล่นด้วยตัวรับอิสระเพียงคนเดียว (4.1.1/19.1.1)
จะไม่อนุญาตให้ต้งั ตัวรับอิสระใหม่ นอกจากตัวรับอิสระที่เหลือไม่
สามารถเล่นต่อไป

19.5 สรุ ป
19.5.1 ถ้ าตัวรับอิสระถูกให้ ออกจากการแข่ งขัน หรือ ถูกตัดสิ ทธิ์ออกจากการแข่ งขัน
(EXPULSION AND DISQUALIFICATION) เขาสามารถเปลี่ยนตัวได้ทนั ทีกบั ตัวรับอิสระ
คนที่ 2 กรณี ที่ทีมใช้ตวั รับอิสระคนเดียว ทีมสามารถใช้สิทธิ์ ขอตั้งตัวรับอิสระใหม่ได้
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บทที่ 7

การปฏิบัตขิ องผู้ร่วมการแข่ งขัน
(PARTICIPANTS’CONDUCT)
กติกาข้ อที่ 20 ข้ อกําหนดเรื่องมารยาท (REQUIREMENTS OF CONDUCT)
20.1 ความมีนํา้ ใจนักกีฬา (SPORTMANLIKE CONDUCT)
20.1.1 ผูร้ ่ วมการแข่งขันต้องมีความรู ้เรื่ อง “กติกาการแข่งขัน”และปฏิบตั ิตามกติกา
ที่กาํ หนด
20.1.2 ผูร้ ่ วมการแข่งขันต้องยอมรับการตัดสิ นของผูต้ ดั สิ นด้วยนํ้าใจนักกีฬา โดย
ไม่มีการโต้แย้งด้วยลักษณะของผูม้ ีน้ าํ ใจนักกีฬา
หากมีขอ้ สงสัย สามารถขอคําชี้แจงจากผูต้ ดั สิ นได้ โดยหัวหน้าทีมในสนาม
(GAME CAPTAIN) เป็ นผูข้ อคําชี้แจง (5.1.2.1)
20.1.3 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องละเว้นการแสดงท่าทางหรื อทัศนคติใดๆ ที่มุ่งหมาย
ให้มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ น หรื อปกปิ ดการทําผิดกติกาของ
ทีมตนเอง
20.2 การเล่ นทีย่ ุติธรรม (FAIR PLAY)
20.2.1 ผูร้ ่ วมการแข่งขันต้องให้การยอมรับและความเอื้อเฟื้ อทั้งต่อผูต้ ดั สิ น
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ คู่แข่งขัน เพื่อนร่ วมทีม และผูช้ ม เพื่อมุ่งให้การแข่งขัน
เป็ นไปอย่างยุติธรรม
20.2.2 ขณะทําการแข่งขันสมาชิกในทีมสามารถให้คาํ แนะนํากันได้ (5.2.3.4)
กติกาข้ อที่ 21 การผิดมารยาทและการลงโทษ (MISCONDUCT AND ITS SANCTIONS)
21.1 การผิดมารยาทเล็กน้ อย (MINOR MISCONDUCT)
การผิดมารยาทเล็กน้อย จะไม่มีการทําโทษ เป็ นหน้าที่ของผูต้ ดั สิ นที่ 1 ที่จะต้อง
ป้ องกันไม่ให้ทีมทําผิดมารยาทจนถึงระดับที่ตอ้ งถูกทําโทษ
(5.1.2/ 21.3)
โดยแบ่ งเป็ นสองขั้น:(ภาพที่ 9/ภาพที่ 11(6a))
ขั้นที่ 1 โดยการเตือนด้วยวาจาผ่านหัวหน้าทีม
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ขั้นที่ 2 โดยการใช้ใบเหลืองกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเตือนนี้ไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็ น
เครื่ องหมายแสดงว่าสมาชิกของทีมและสมาชิกคนอื่นๆในทีมได้ถึงระดับที่จะถูก
ลงโทษแล้ว จะต้องมีการบันทึกในใบบันทึก แต่จะยังไม่ไม่เกิดผลทันที
21.2 SANCTION)
การทําผิดมารยาทโดยสมาชิ กทีมคนใดต่อเจ้าหน้าที่ ทีมตรงข้าม เพื่อนร่ วมทีม หรื อ
ผูช้ ม แบ่งได้เป็ น 3 ระดับ ตามความหนักเบาของความรุ นแรงของการกระทํา
(4.1.1)
21.2.1 การกระทําที่หยาบคาย (RUDE CONDUCT) ได้แก่ การกระทําใด ๆ ที่ไม่
สุ ภาพ หรื อ ไร้คุณธรรม
21.2.2 การกระทําที่กา้ วร้าว (OFFENSIVE CONDOCT) ได้แก่ การสบประมาทใช้
คําพูดหรื อท่าทางที่เป็ น การดูถูกเหยียดหยาม
21.2.3 การใช้ความรุ นแรง (AGGRESSION) การทําร้ายร่ างกาย หรื อการรุ กราน
หรื อพฤติกรรมข่มขู่
21.3 ระดับการลงโทษ (SANCTION SCALE)
(ภาพที9่ )
การลงโทษที่นาํ มาใช้ ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาตัดสิ นของผูต้ ดั สิ นที่ 1 และขึ้นอยูก่ บั
ความรุ นแรงของการกระทํา ระดับการลงโทษที่จะนํามาใช้และต้องบันทึกลงในใบบันทึกการ
แข่งขัน ประกอบด้วย การลงโทษ การให้ ออกจากการแข่ งขันในเซตนั้น และการตัดสิ ทธิ์ออกจากการ
แข่ งขัน (21.2/ 25.2.2.6)
21.3.1 การลงโทษ (PENALTY)
(ภาพที1่ 1 (6))
การกระทําที่หยาบคายครั้งแรกโดยสมาชิกของทีมคนใดคนหนึ่งข
จะถูกทําโทษโดยฝ่ ายตรงข้ามได้คะแนนและได้เสิ ร์ฟ
(4.1.1/ 21.2.1)
21.3.2 การให้ออกจากการเล่นในเซตนั้น (EXPULSION)
(ภาพที่ 11 (7))
21.3.2.1 ผูเ้ ล่นซึ่ งถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขันในเซตนั้นจะลง
แข่งขันในเซตนั้นต่อไปอีกไม่ได้ และต้องเปลี่ยนตัวตามปกติ
ทันที (ถ้าเป็ นผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นสนาม) และต้องนัง่ อยูใ่ นพื้นที่ลงโทษ
โดยไม่มีผลอื่นใดตามมา (1.4.6/ 4.1.1/ 5.2.1/ 5.3.2/ ภาพที1่ a/
ภาพที1่ b)
ฝึ กสอนที่ถูกให้ออกจากการแข่งขันในเซตใด จะไม่มี
สิ ทธิ ทาํ หน้าที่ในเซตนั้นและต้องนัง่ อยูใ่ นพื้นที่ลงโทษ (5.2.3.3)
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21.3.2.2 การกระทําก้าวร้าวครั้งแรก โดยสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่ง จะถูก
ลงโทษให้ออกจากการแข่งขันในเซตนั้น โดยไม่มีผลอื่นใด
ตามมา
(4.1.1/ 21.2.2)
21.3.2.3 การกระทําที่หยาบคายครั้งที่ 2 ในการแข่งขันนัดนั้น โดยผู ้
เล่นคนเดียวกัน จะถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขันในเซตนั้น
โดยไม่มีผลอื่นใดตามมา
(4.1.1/ 21.2.1)
21.3.3 การตัดสิ ทธิ์ ให้ออกจากการเล่นในนัดนั้น (DISQUALIFICATION) (ภาพที่
11(8))
21.3.3.1 สมาชิกของทีมคนใดทีถ่ ูกทําโทษตัดสิ ทธิ์ ให้ออกจากเล่น จะต้อง
เปลี่ยนตัวตามปกติทนั ที (ถ้าเป็ นผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นสนาม) และต้อง
ออกจากพื้นที่ควบคุมการแข่งขัน (COMPETITION CONTROL
AREA) ตลอดนัดนั้นโดยไม่มีผลอื่นใดตามมา (4.1.1/ ภาพที่ 1a)
21.3.3.2 การใช้ความรุ นแรงครั้งแรก หรื อใช้พฤติกรรมข่มขู่ หรื อการทํา
ร้ายร่ างกาย จะถูกลงโทษให้ออกจากการเล่นตลอดทั้งนัดนั้นโดย
ไม่มีผลอื่นใดตามมา
21.2.3)
21.3.3.3 การแสดงความก้าวร้าวครั้งที่ 2 ในการเล่นโดยสมาชิกทีม คน
เดียวกันจะถูกลงโทษให้ออกจากการเล่นตลอดนัดนั้นโดยไม่มี
ผลอื่นใดตามมา
(4.1.1/ 21.2.2)
21.3.3.4 การแสดงความหยาบคายครั้งที่ 3 โดยสมาชิกทีมคนเดิมในนัด
นั้น จะถูกลงโทษให้ออกจากการเล่นตลอดนัดนั้น โดยไม่มีผล
อื่นใดตามมา (4.1.1/ 21.2.1)
21.4 การทําโทษเรื่องการผิดมารยาท (APPLICATION OF MISCONDUCT
SANCTION)
21.4.1 การทําโทษการผิดมารยาท เป็ นการลงโทษเป็ นรายบุคคลและมีผลตลอดการ
แข่งขันนัดนั้น และจะถูกบันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขัน (21.3/ 25.2.2.6)
21.4.2 การกระทําผิดมารยาทโดยสมาชิกของทีมคนเดิมในการแข่งขันนัดเดียวกัน
จะถูกลงโทษที่หนักขึ้นเป็ นลําดับ (ผูก้ ระทําผิดจะถูกลงโทษสู งขึ้นทุกครั้งที่มี
การกระทําผิดมารยาทในแต่ละครั้ง
(4.1.1/ 21.2/21.3/ ภาพที่ 9)
21.4.3 การให้ออกจากการแข่งขันในเซตนั้น (EXPULSION) หรื อการตัดสิ ทธ์ให้
ออกจากการแข่งขันในนัดนั้น(DISQUALIFICATION) ที่เกี่ยวกับการ
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กระทําที่กา้ วร้าว จะทําได้ทนั ทีโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการทําโทษใด ๆ มาก่อน
(21.2/ 21.3)
21.5 การผิดมารยาทก่ อนเริ่มต้ นเซตและระหว่างเซต (MISCONDUCT BEFORE AND
BETWEEN SET)
การผิดมารยาทที่เกิดขึ้นก่อนเริ่ มต้นเซตหรื อระหว่างเซต จะถูกทําโทษตามกติกา
ข้อ 21.3 และจะมีผลในเซตถัดไป
(18.1/ 21.2/ 21.3)
21.6 บทสรุ ปเรื่องการผิดมารยาท และการใช้ บัตรลงโทษ (SANCTION CARDS)
(ภาพที่ 11(6a,/6b/ 7/8))
การเตือน (WARNING): ไม่มีการทําโทษ
• ขั้นที่ 1 เตือนด้วยปากเปล่า
• ขั้นทึ่2 โดยใช้ใบเหลือง
(21.1)
การลงโทษ(PENALTY): ทําโทษโดยใช้ใบแดง
(21.3.1)
การให้ ออกจากการแข่ งขันในเซตนั้น (EXPULSION): ทําโทษใช้ใบแดงและ
ใบเหลืองคู่กนั
(21.3.2)
การตัดสิ ทธิ์ให้ ออกจากการแข่ งขันในนัดนั้น (DISQUALIFICATION): ทําโทษโดย
ใช้ใบแดงและใบเหลืองแยกกัน
(21.3.3)
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ผู้ตดั สิ น ความรับผิดชอบ และสั ญญาณตามกติกาการแข่ งขัน

(THE REFEREES, THEIR RESPONSHIBILITIES AND OFFICIAL SIGNALS)

บทที่ 8

ผู้ตดั สิ น
(REFEREES)
กติกาข้ อที่ 22 คณะกรรมการตัดสิ นและการปฏิบัติหน้ าที่ (REFEREEING CORP AND
PROCEDURES)
22.1 องค์ ประกอบ (COMPOSITION)
ฝ่ ายทําหน้าที่ในการตัดสิ นแต่ละนัด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ต่อไปนี้
ผูต้ ดั สิ นที่ 1
(23)
ผูต้ ดั สิ นที่ 2
(24)
ผูบ้ นั ทึก
(25)
ผูก้ าํ กับเส้น 4 คน (หรื อ 2 คน)
(27)
ตําแหน่งในสนามของเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวแสดงไว้ในภาพที่ 10
สํ าหรับการแข่ งขันในระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์ บอลนานาชาติและการแข่ งขัน
อย่างเป็ นทางการต้ องมีผู้ช่วยผู้บนั ทึกการแข่ งขันด้ วย (26)
22.2 ขั้นตอนการปฏิบัติหน้ าที่ (PROCEDURES)
22.2.1 ผูต้ ดั สิ นที่ 1 และผูต้ ดั สิ นที่ 2 เท่านั้นที่สามารถเป่ านกหวีดระหว่างการแข่งขันได้
22.2.1.1 ผูต้ ดั สิ นที่1 เป็ นผูใ้ ห้สญ
ั ญาณเสิ ร์ฟเพื่อเริ่ มเล่น
(6.1.3/12.3)
22.2.1.2 ผูต้ ดั สิ นที่ 1 และผูต้ ดั สิ นที่ 2 จะเป่ านกหวีดให้สญ
ั ญาณเสร็ จสิ้ นการ
เล่นลูกเมื่อแน่ใจว่ามีการทําผิดกติกาเกิดขึ้นและต้องแสดงลักษณะของการ
กระทําผิดนั้น
22.2.2 ผูต้ ดั สิ นที่ 1 และผูต้ ดั สิ นที่ 2 จะเป่ านกหวีดเมื่อลูกตาย เพื่อแสดงว่าจะอนุญาต
หรื อปฏิเสธการขอหยุดเล่นของทีม
(5.1.2/ 8.2)
22.2.3 ทันทีหลังจากการเป่ านกหวีดให้สญ
ั ญาณเสร็ จสิ้ นการเล่นลูก ผูต้ ดั สิ นต้องแสดง
สัญญาณมือ
(22.2.1.2/ 28.1)
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22.2.3.1 ถ้าผูต้ ดั สิ นที่ 1 เป่ านกหวีดระบุการกระทําผิด ผูต้ ดั สิ นที่ 1จะแสดง
ก. ทีมที่จะทําการเสิ ร์ฟ
(12.2.2/ ภาพที1่ 1 (2))
ข. ลักษณะการกระทําผิด
ค. ผูก้ ระทําผิด (ถ้าจําเป็ น)
22.2.3.2 ถ้าผูต้ ดั สิ นที่ 2 เป่ านกหวีดระบุการทําผิดผูต้ ดั สิ นที่ 2 จะแสดง
ก. ลักษณะการกระทําผิด
ข. ผูก้ ระทําผิด (ถ้าจําเป็ น)
ค. ทีมที่จะทําการเสิ ร์ฟตามสัญญาณมือของผูต้ ดั สิ นที่ 1
(12.2.2)
ในกรณี น้ ี ผูต้ ดั สิ นที่ 1 ไม่ตอ้ งแสดงลักษณะของการกระทําผิด
หรื อผูก้ ระทําผิด แต่จะแสดงทีมที่จะทําการเสิ ร์ฟเท่านั้น
(ภาพที1่ 1(2))
22.2.3.3 ในกรณี ท่ีมีการรุ กที่ผดิ ระเบียบโดยผูเ้ ล่นแดนหลัง หรื อตัวรับอิสระ
ผูต้ ดั สิ นทั้งสองจะแสดงสัญญาณตามกติกาข้อที่ 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/ ภาพที่ 11
(21))
22.2.3.4 ถ้าทั้ง 2 ทีม กระทําผิดกติกาทั้งคู่ (DOUBLE FAULTS) ผูต้ ดั สิ นทั้ง
2 คน จะแสดง
ก. ลักษณะของการกระทําผิด
(17.3/ภาพที่ 11(23))
ข. ผูก้ ระทําผิด (ถ้าจําเป็ น)
ค. ทีมที่ทาํ การเสิ ร์ฟ ซึ่ งชี้นาํ โดยผูต้ ดั สิ นที่1
(12.2.2/ภาพที1่ 1(2))
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กติกาข้ อที่ 23 ผู้ตัดสิ นที่ 1 (FIRST REFEREE)
23.1 ตําแหน่ ง (LOCATION)
ผูต้ ดั สิ นที่ 1 ทําหน้าที่โดยยืนบนที่ยนื สําหรับผูต้ ดั สิ น ที่ต้ งั ไว้ปลายสุ ดด้านหนึ่งของ
ตาข่าย ระดับสายตาควรสู งกว่าขอบบนสุ ดของตาข่ายประมาณ50ซม.
(ภาพที่ 1a/ ภาพที1่ b/ ภาพที1่ 0)
23.2 อํานาจหน้ าที่ (AUTHORITY)
23.2.1 ผูต้ ดั สิ นที่ 1 ต้องควบคุมการแข่งขันตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดการแข่งขัน
มีอาํ นาจเหนื อเจ้าหน้าที่และผูร้ ่ วมทีมทั้ง 2 ทีม
(4.1.1/ 6.3)
ระหว่างการแข่งขันการตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ นที่ 1 ถือเป็ นสิ้ นสุ ด มี
อํานาจกลับคําตัดสิ นของเจ้าหน้าที่ทุกคน เมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่น้ นั ผิดพลาด
ผูต้ ดั สิ นที่ 1 มีอาํ นาจเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ได้ ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าทีน่ ้ นั
ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เหมาะสม
23.2.2 ผูต้ ดั สิ นที่ 1 ต้องควบคุมการทํางานของผูก้ ลิ้งบอล ผูเ้ ช็ดพื้นเร็ ว(FLOOR
WIPERS) และผูถ้ ูพ้ืน (MOPPERS) (3.3)
23.2.3 ผูต้ ดั สิ นที่ 1 มีอาํ นาจตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึง
เรื่ องทีไ่ ม่มีในกติกา
23.2.4 ผูต้ ดั สิ นที่ 1ต้องไม่ยอมให้มีการโต้แย้งใดๆในการตัดสิ น (20.1.2)
อย่างไรก็ตาม ถ้าหัวหน้าทีมในสนามขอคําชี้แจง ผูต้ ดั สิ นที่ 1 จะให้
คําอธิ บายการนํากติกามาใช้ หรื อตีความกติกา ซึ่ งนํามาใช้ในการตัดสิ นนั้น
(5.1.2.1)
ถ้าหัวหน้าทีมไม่เห็นด้วยกับคําอธิ บายของผูต้ ดั สิ นที่ 1 และ
ต้องการทักท้วงการตัดสิ นนั้น เขาจะต้องขอสงวนสิ ทธิ์ทนั ที เพื่อเขียนคํา
ประท้วงเหตุการณ์น้ นั เมื่อเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน ผูต้ ดั สิ นที่ 1 ต้องอนุญาตใน
การขอใช้สิทธิ์ ของหัวหน้าทีมนั้น
(5.1.2.1/ 5.1.3.2/ 25.2.3.
23.2.5 ผูต้ ดั สิ นที่ 1รับผิดชอบการตัดสิ นใจก่อนหรื อระหว่างการแข่งขันว่า พื้นที่
เล่นลูก อุปกรณ์ และสภาพใดๆ พร้อมทําการแข่งขันได้ (บทที่ 1/23.3.1.1)
23.3 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
23.3.1 ก่อนการแข่งขัน ผูต้ ดั สิ นที่ 1:
23.3.1.1 ตรวจสภาพสนามแข่งขัน ลูกบอล และอุปกรณ์อื่น ๆ
(บทที่ 1/23.2.5)
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23.3.1.2 ทําการเสี่ ยงร่ วมกับหัวหน้าทีมทั้ง 2
(7.1)
23.3.1.3 ควบคุมการอบอุ่นร่ างกายของทีม
7.2)
23.3.2 ระหว่างการแข่งขัน ผูต้ ดั สิ นที่ 1 เท่านั้นที่มีอาํ นาจ
23.3.2.1 ตักเตือนทีม
(21.1)
23.3.2.2 ทําโทษการผิดมารยาทและการถ่วงเวลา
(16.2/ 21.2)
23.3.2.3 ตัดสิ นใจเรื่ อง
ก. การผิดกติกาของผูเ้ สิ ร์ฟ ตําแหน่งของทีมที่จะทําการเสิ ร์ฟ
รวมทั้งการกําบังด้วย (7.5/ 12.4/ 12.5/12.7.1/ภาพที4่ )
ข. การผิดกติกาในการเล่นลูก
(9.3)
ค. การผิดกติกาเหนื อตาข่าย และที่ส่วนที่สูงขึ้นไปของตาข่าย
(11.3.1/11.4.1/11.4.4)
ง. การตบลูกบอลของผูเ้ ล่นแดนหลังหรื อตัวรับอิสระ (13.3.3/
13.3.5/24.3.2.4/ภาพที1่ 1(22))
จ. การรุ กโดยสมบูรณ์จากลูกที่ตวั รับอิสระส่ งมาให้ดว้ ยมือบน
(SET) ในขณะที่อยูใ่ นแดนหน้า (1.4.1/13.3.6/24.3.2.4/ภาพ
ที่11 (21)
ฉ. ลูกบอลที่ขา้ มแนวใต้ตาข่ายโดยสมบูรณ์ (8.4.5/24.3.2.7/ภาพ
ที่ 5)
ช. การสกัดกั้นโดยสมบูรณ์ของผูเ้ ล่นแดนหลังหรื อพยายามสกัด
กั้นโดยตัวรับอิสระ (14.6.2/14.6.6/ภาพที1่ 1 (12))
23.3.3 เมื่อสิ้ นสุ ดการแข่งขันต้องตรวจสอบและลงนามในใบบันทึกการแข่งขัน
(24.3.3/25.2.3.3)
กติกาข้ อที่ 24 ผู้ตัดสิ นที่ 2 (SECOND REFEREE)
24.1 ตําแหน่ ง (LOCATION)
ผูต้ ดั สิ นที่ 2 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยืนใกล้เสานอกเขตสนามด้านตรงข้ามกับผูต้ ดั สิ นที่ 1
หันหน้าเข้าหาผูต้ ดั สิ นที่ 1 (ภาพที่ 1a/ ภาพที่ 1b/ ภาพที1่ 0)
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24.2 อํานาจหน้ าที่ (AUTHORITY)
24.2.1 เป็ นผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ นที่ 1 แต่มีขอบเขตในการตัดสิ นเป็ นของตนเองด้วย (24.3)
ถ้าผูต้ ดั สิ นที่ 1 ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ผูต้ ดั สิ นที่ 2จะทําหน้าที่
แทน
24.2.2 ให้สญ
ั ญาณมือแสดงการผิดกติกาที่นอกเหนืออํานาจการตัดสิ นของผูต้ ดั สิ น
ที่ 2 โดยไม่เป่ านกหวีด แต่ตอ้ งไม่เน้นยํ้าการกระทําผิดนั้นต่อผูต้ ดั สิ นที่ 1
(24.3)
24.2.3 ควบคุมการทํางานของผูบ้ นั ทึกการแข่งขัน
(25.2/26.2)
24.2.4 ควบคุมผูร้ ่ วมทีมที่นงั่ บนม้านัง่ และรายงานการผิดมารยาทของผูร้ ่ วมทีม
เหล่านี้ต่อผูต้ ดั สิ นที่ 1
(4.2.1)
24.2.5 ควบคุมผูเ้ ล่นในเขตอบอุ่นร่ างกาย
(4.2.3)
24.2.6 อนุญาตให้หยุดการแข่งขัน ควบคุมเวลาและปฏิเสธการขอหยุดการแข่งขันที่
ไม่เหมาะสม
(15/ 15.11/ 25.2.2.3)
24.2.7 ควบคุมจํานวนครั้งที่แต่ละทีมขอเวลานอกและขอเปลี่ยนตัวและต้องรายงาน
การขอเวลานอกครั้งที่ 2 และขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นคนที่ 5 และ 6 ให้ผตู้ ดั สิ นที่ 1
และผูฝ้ ึ กสอนที่เกี่ยวข้องทราบ
(15.1/ 25.2.2.3)
24.2.8 กรณี ที่ผเู ้ ล่นบาดเจ็บ มีอาํ นาจให้ทาํ การเปลี่ยนตัวตามข้อยกเว้น หรื ออนุ ญาต
ให้ทาํ การรักษาพยาบาล 3 นาทีได้
(15.7/ 17.1.2)
24.2.9 ตรวจสภาพพื้นสนาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขตรุ ก ระหว่างการแข่งขันต้อง
ตรวจลูกบอลว่า คงสภาพถูกต้องสมบูรณ์ตามระเบียบการแข่งขันด้วย
(1.2.1/ 3)
24.2.10 ควบคุมสมาชิกของทีมที่อยูใ่ นพื้นที่ลงโทษ และรายงานการผิดมารยาทให้ผู้
ตัดสิ นที่ 1 ทราบ (1.4.6/ 21.3.2)
สํ าหรับการแข่ งขันในระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติและ
การแข่ งขันอย่างเป็ นทางการ หน้ าทีต่ ามข้ อ 24.2.5 และ 24.2.10 เป็ นหน้ าที่ที่
รับผิดชอบโดยผู้ตัดสิ นสํ ารอง
24.3 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY)
24.3.1 ขณะเริ่ มต้นแต่ละเซต และการเปลี่ยนแดนในเซตตัดสิ น รวมทั้งในโอกาสที่
จําเป็ น ผูต้ ดั สิ นที่ 2 จะต้องตรวจตําแหน่งของผูเ้ ล่นในสนามให้เป็ นไปตาม
ใบส่ งตําแหน่ง (5.2.3.1/ 7.3.2/ 7.3.5 /18.2.2)
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24.3.2 ผูต้ ดั สิ นที่ 2 ต้องตัดสิ นใจเป่ านกหวีดและแสดงสัญญาณมือระหว่างการ
แข่งขันดังนี้
24.3.2.1 การลํ้าเข้าไปในแดนของทีมตรงข้ามและที่วา่ งใต้ตาข่าย
(1.3.3/11.2/ ภาพที5่ a ภาพที่ 11(22))
24.3.2.2 ฝ่ ายรับลูกเสิ ร์ฟผิดตําแหน่ง
(7.5/ ภาพที4่ /ภาพที1่ 1(13)))
24.3.2.3 ผูเ้ ล่นถูกตาข่ายที่ผดิ กติกา โดยเฉพาะฝ่ ายสกัดกั้น และการถูกเสา
อากาศด้านผูต้ ดั สิ นที่ 2
(11.3.1)
24.3.2.4 การสกัดกั้นโดยสมบูรณ์ของผูเ้ ล่นแดนหลัง หรื อพยายามสกัด
กั้นโดยตัวรับอิสระหรื อการรุ กที่ผดิ กติกาโดยเล่นแดนหลัง หรื อ
ตัวรับอิสระ (13.3.3/14.6.2/14.6.6/23.3.2.3d,e,g/ภาพที1่ 1(12))
24.3.2.5 ลูกบอลถูกสิ่ งกีดขวางนอกสนาม
(.4.2/ 8.4.3)
24.3.2.6 ลูกบอลถูกพื้นสนามในขณะที่ผตู้ ดั สิ นที่ 1 อยูใ่ นตําแหน่งที่ไม่
สามารถมองเห็นได้
(8.3)
24.3.2.7 ลูกบอลข้ามตาข่ายนอกแนวข้ามตาข่ายทั้งลูกหรื อบางส่ วนของ
ลูกไปยังแดนของฝ่ ายตรงข้าม หรื อถูกเสาอากาศด้านที่ผตู ้ ดั สิ น
ที่ 2
(8.4.3/8.4.4/ภาพที่ 5)
24.3.3 เมื่อเสร็ จสิ้ นการแข่งขันต้องตรวจสอบและลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขัน
(25.2.3.3)
กติกาข้ อที่ 25 ผู้บันทึก SCORER
25.1 ตําแหน่ ง (LOCATION)
ผูบ้ นั ทึกจะนัง่ ทําหน้าที่ ที่โต๊ะบันทึกการแข่งขันคนละด้านของสนามกับผูต้ ดั สิ นที่ 1
โดยหันหน้าเข้าหากัน
(ภาพ1a/ ภาพ1b/ และภาพที1่ 0)
25.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
บันทึกผลการแข่งขันตามกติกาการแข่งขันและประสานงานกับผูต้ ดั สิ นที่ 2
ต้องกดกริ่ งหรื ออุปกรณ์ท่ีทาํ ให้เกิดเสี ยงเป็ นสัญญาณแจ้งผูต้ ดั สิ นเมื่อมีเรื่ องที่ตอ้ ง
รับผิดชอบเกิดขึ้น
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25.2.1 ก่อนเริ่ มการแข่งขันแต่ละนัด และแต่ละเซต ผูบ้ นั ทึกต้อง
25.2.1.1 บันทึกข้อมูลของการแข่งขันและของทีมตามขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน และต้องให้หวั หน้าทีมและผูฝ้ ึ กสอนทั้งสองทีม
ลงนาม (4.1/ 5.1.1/ 5.2.2/7.3.2/19.1.2/19.4.2.6)
25.2.1.2 บันทึกตําแหน่งเริ่ มต้นเล่นของแต่ละทีมจากใบส่ งตําแหน่ง
(5.2.3.1/ 7.3.2)
ถ้าไม่ได้รับใบส่ งตําแหน่งตามเวลาที่ควรได้รับจะต้อง
แจ้งให้ผตู้ ดั สิ นที่ 2 ทราบทันที
(5.2.3.1)
25.2.2 ขณะแข่งขัน ผูบ้ นั ทึกต้อง
25.2.2.1 บันทึกคะแนนที่ได้
(6.1)
25.2.2.2 ควบคุมลําดับการส่ งตําแหน่ง หากมีการผิดตําแหน่งเมือ่ ใดต้อง
แจ้งให้ตดั สิ นทราบทันทีหลังจากทําการเสิ ร์ฟแล้ว (12.2)
25.2.2.3 มีอาํ นาจในการแจ้งการขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น โดยใช้สญ
ั ญาณออด
ควบคุมจํานวนการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น บันทึกการขอเวลานอก และ
แจ้งให้ผตู้ ดั สิ นที่ 2 ทราบ
(15.1/15.4.1/24.2.6/24.2.7)
25.2.2.4 แจ้งให้ผตู้ ดั สิ นทราบถ้าการขอหยุดการแข่งขันนั้นผิดกติกา
(15.11)
25.2.2.5 แจ้งให้ผตู ้ ดั สิ นทราบถึงการเสร็ จสิ้ นของแต่ละเซต และคะแนนที่
8 ในเซตตัดสิ น
(6.2/ 15.4.1/ 18.2.2)
25.2.2.6 บันทึกการลงโทษทุกอย่างและการขออนุญาตที่ผดิ ระเบียบที่
เกิดขึ้น
(15.11.3/16.2/ 21.3)
25.2.2.7 บันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ผตู้ ดั สิ นที่ 2 แจ้ง เช่นการเปลี่ยนตัวที่
ได้รับการยกเว้น เวลาที่เริ่ มการแข่งขันใหม่, การหยุดการแข่งขัน
เป็ นเวลานาน เหตุขดั ข้องจากภายนอก (15.7/ 17.1.2/ 17.2/ 17.3)
25.2.2.8 ควบคุมเวลาพักระหว่างเซต
(18.1)
25.2.3 เมื่อเสร็ จการแข่งขันแต่ละนัด ผูบ้ นั ทึกต้อง
25.2.3.1 บันทึกผลสิ้ นสุ ดของการแข่งขัน (6.3)
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25.2.3.2 หากมีการประท้วงที่ผตู ้ ดั สิ นที่ 1 อนุญาตไว้แล้ว ต้องเขียนหรื อ
อนุญาตให้หวั หน้าทีมเขียนแจ้งเหตุของการประท้วงลงในบันทึก
(5.1.2.1/ 5.1.3.2/23.2.4)
25.2.3.3 หลังจากลงนามในใบบันทึกแล้ว ต้องให้หวั หน้าทีมและผูต้ ดั สิ น
ลงนามตามลําดับ
(5.1.3.1/ 23.3.3/24.3.3)
กติกาข้ อที่ 26 ผู้ช่วยผู้บนั ทึก (ASSISTANT SCORER)
26.1 ตําแหน่ ง (LOCATION)
(22.1/ภาพที1่ a/ภาพที1่ b/ภาพที1่ 0)
ผูช้ ่วยผูบ้ นั ทึกนัง่ ทําหน้าทีข่ า้ งๆผูบ้ นั ทึกทีโ่ ต๊ะบันทึก
26.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) (19.3)
บันทึกการเปลี่ยนตัวที่เกี่ยวกับตัวรับอิสระ
เป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือการทําหน้าที่ของผูบ้ นั ทึก
ถ้าผูบ้ นั ทึกไม่สามารถทําหน้าที่ต่อได้ ผูช้ ่วยผูบ้ นั ทึกจะเปลี่ยนทําหน้าที่แทน
26.2.1 ก่อนเริ่ มการแข่งขันแต่ละครั้งและแต่ละเซต ผูช้ ่วยผูบ้ นั ทึกจะต้อง
26.2.1.1 เตรี ยมใบควบคุมตัวรับอิสระ
26.2.1.2 เตรี ยมใบบันทึกสํารอง
26.2.2 ขณะแข่งขันผูช้ ่วยผูบ้ นั ทึกต้อง
26.2.2.1 บันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนตัวรับอิสระ (19.3.1.1/19.4)
26.2.2.2 แจ้งต่อผูต้ ดั สิ นเมื่อมีการเปลี่ยนตัวรับอิสระที่ผดิ ระเบียบ โดยใช้
ออดให้สัญญาณ
(19.3.2.)
26.2.2.3 จับเวลาเริ่ มและสิ้ นสุ ดเวลานอกทางเทคนิค
(15.4.1)
26.2.2.4 พลิกป้ ายคะแนนบนโต๊ะผูบ้ นั ทึก
26.2.2.5 ตรวจความถูกต้องของใบบันทึก
(25.2.2.1)
26.2.2.6 ถ้าจําเป็ นเตรี ยมใบบันทึกสํารองให้แก่ผบู ้ นั ทึก (25.2.1.1)
26.2.3 เมื่อจบการแข่งขัน ผูช้ ่วยผูบ้ นั ทึกต้อง
26.2.3.1 ลงนามในใบควบคุมการเปลี่ยนตัวรับอิสระและมอบให้แก่ผู ้
ควบคุมการตัดสิ นเพือ่ ตรวจสอบ
26.2.3.2 ลงนามในใบบันทึกการแข่งขัน

51
สํ าหรับการแข่ งขันในระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติและการ
แข่ งขันอย่ างเป็ นทางการทีม่ ีการใช้ ใบบันทึกแบบอเลคโทรนิกส์ ผู้ช่วยผู้บันทึกจะทํา
หน้ าที่ร่วมกับผู้บันทึกในการขานการเปลี่ยนตัว และแจ้ งการเปลีย่ นตัวรับอิสระ

กติกาข้ อที่ 27 ผู้กาํ กับเส้ น (LINE JUDGES)
27.1 ตําแหน่ ง (LOCATION)
ถ้าใช้ผกู ้ าํ กับเส้น 2 คน จะยืนเป็ นแนวเฉี ยงใกล้กบั ทางขวามือของผูต้ ดั สิ นแต่ละคน
ห่างจากมุมสนาม 1 – 2 เมตร
(ภาพที1่ a/ภาพที1่ b/ภาพที1่ 0)
ผูก้ าํ กับเส้นทั้งสองคนจะควบคุมทั้งเส้นหลังและเส้นข้างทางด้านของตนเอง
สํ าหรับการแข่ งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่ งขันอย่าง
เป็ นทางการต้ องมีผ้ กู าํ กับเส้ น 4 คน
ผู้กาํ กับเส้ นจะยืนที่เขตรอบสนามห่ างจากมุมสนามแต่ ละมุม 1 – 3 เมตร ตามแนว
สมมุติทตี่ ่ อออกไปจากเส้ นทีแ่ ต่ ละคนควบคุม
(ภาพที1่ 0)
27.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES)
27.2.1 ผูก้ าํ กับเส้นปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ธงขนาด 40 x 40 ซม แสดงสัญญาณ
27.2.1.1 ลูก “ดี” ลูก “ออก” เมื่อลูกบอลตกลงบนพื้นใกล้เส้นของแต่ละ
ทีม
(8.3/8.4/ภาพที่ 12(1,2))
27.2.1.2 ลูกบอลถูกผูเ้ ล่นของทีมที่เป็ นฝ่ ายรับแล้วลูกออกนอกสนาม
(8.4/ภาพที1่ 2 (3))
27.2.1.3 ลูกบอลถูกเสาอากาศ ลูกที่เสิ ร์ฟ หรื อ การเล่นลูกครังที่สามของ
ทีม และลูกบอลข้ามตาข่ายนอกเขตที่กาํ หนด เป็ นต้น
(8.4.3/8.4.4/10.1.1/ภาพที่ 5/ภาพที1่ 2 (4)
27.2.1.4 ถ้าคนใด (ยกเว้นผูเ้ สิ ร์ฟ) ผูเ้ ล่นเหยียบพื้นที่นอกเขตสนามของ
ตนเอง ขณะทําการเสิ ร์ฟ
(7.4/12.4.3/ภาพที่ 12(4))
27.2.1.5 ผูเ้ สิ ร์ฟเหยียบเส้นขณะเสิ ร์ฟ
(12.4.3)
27.2.1.6 เมื่อผูเ้ ล่นถูกเสาอากาศส่ วนบน 80 ซม ด้านที่ตนเองรับผิดชอบ
ขณะกําลังเล่นลูกบอลหรื อกีดขวางการเล่นลูก (11.3.1/11.4.4/
ภาพที1่ 2(4))
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27.2.1.7 ลูกบอลข้ามตาข่ายนอกเขตข้ามตาข่ายทีกาํ หนดไปยังแดนของทีม
ตรงข้ามหรื อถูกเสาอากาศทางด้านที่รับผิดชอบ (10.1.1/ภาพที่ 5/
ภาพที1่ 2(4)
27.2.2 เมื่อผูต้ ดั สิ นที่ 1 ร้องขอ ผูก้ าํ กับเส้นต้องแสดงสัญญาณซํ้า

กติกาข้ อที่ 28 สั ญญาณที่ใช้ (OFFICIAL SIGNALS)
28.1 สั ญญาณมือของผู้ตัดสิ น (REFEREES’ HAND SIGNALS) (ภาพที่ 11)
ผูต้ ดั สิ นต้องใช้สญ
ั ญาณมือแสดงเหตุผลของการเป่ านกหวีด (ที่เป่ าเพือ่ แสดงการ
กระทําผิด หรื อเพื่อหยุดการเล่น) โดยต้องแสดงสัญญาณค้างไว้ชว่ั ขณะหนึ่ง และถ้าแสดงสัญญาณ
ด้วยมือข้างเดียวต้องใช้มือข้างเดียวกับทีมที่ทาํ ผิดกติกา หรื อขอหยุดการเล่น
28.2 สั ญญาณธงของผู้กาํ กับเส้ น (LINESJUDGES’ FLAG SIGNALS) (ภาพที่ 12)
ผูก้ าํ กับเส้นต้องแสดงสัญญาณธงตามลักษณะของการทําผิดกติกาที่เกิดขึ้นและต้อง
ค้างไว้ชว่ั ขณะหนึ่ง

คําจํากัดความ (Definitions)

1. Competition/Control Area (พื้นที่ควบคุม)
พื้นที่โดยรอบสนามแข่งขัน และพื้นที่เล่นลูก รวมทั้งพื้นที่ท้ งั หมดบริ เวณโดยรอบของป้ ายโฆษณา หรื อ
แนวที่กาํ หนดโดยรอบ (ตามภาพที่ 1a)
2. Zones (พื้นที่ท่ีอยูภ่ ายในพื้นที่เล่นลูก)
พื้นที่ท่ีอยูภ่ ายในพื้นที่เล่นลูก (เช่น สนามแข่งขัน และพื้นที่เล่นลูก) ซึ่งกําหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
บางอย่าง (หรื อข้อจํากัดพิเศษ) ซี่งรวมถึง แดนหน้า เขตเสิ ร์ฟ เขตเปลี่ยนตัว พื้นที่เล่นลูก แดนหลังและเขต
เปลี่ยนตัวรับอิสระ
3. Area (ส่วนของพื้นสนามที่อยูน่ อกพื้นที่เล่นลูก)
ส่วนของพื้นสนามที่อยูน่ อกพื้นที่เล่นลูก ที่กาํ หนดโดยกติกาการแข่งขัน เพือ่ ใช้ในหน้าที่พเิ ศษ ซึ่งรวมถึง
เขตอบอุ่นร่ างกาย และเขตลงโทษ
4. Lower space (พื้นที่วา่ งใต้ตาข่าย)
คือพื้นที่วา่ งที่กาํ หนดให้อยูใ่ ต้ตาข่าย และเชือกที่ผกู กับเสาขึงตาข่าย ด้านข้างกําหนดโดยเสาขึงตาข่าย
และด้านล่างโดยพื้นผิวสนาม
5. Crossing space (พื้นที่วา่ งที่กาํ หนดให้ลกู บอลข้ามตาข่าย)
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พื้นที่วา่ งที่กาํ หนดให้ลกู บอลข้ามตาข่าย กําหนดโดย 3 ส่วน ได้แก่: ขอบตาข่ายส่วนบน เสาอากาศ
รวมทั้งแนวสมมุติท่ีอยูใ่ นแนวดิ่ง และเพดาน
ลูกบอลจะต้องข้ามผ่านพื้นที่วา่ งนี้ ไปยังแดนของฝ่ ายตรงข้าม
6. External space (พื้นที่วา่ งภายนอก)
พื้นที่วา่ งในแนวดิ่งของตาข่าย ที่อยูน่ อกพื้นที่วา่ งที่กาํ หนดให้ลกู บอลข้ามตาข่าย และแนวใต้ตาข่าย
7. Substitution zone (เขตเปลี่ยนตัว)
คือส่วนของพื้นที่เล่นลูก ซึ่งกําหนดไว้ใช้สาํ หรับการเปลี่ยนตัว
8. Unless by agreement of FIVB (นอกจากเป็ นไปตามการตกลงของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ)
ข้อกําหนดนี้ระบุวา่ ในขณะที่มีระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสดวกที่เป็ นมาตรฐานอยูแ่ ล้ว
แต่เนื่องในโอกาสพิเศษที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติมีความประสงค์จะทําการประชาสัมพันธ์ หรื อทดสอบสิ่ ง
ใหม่ๆเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล
9. FIVB Standard (มาตรฐานของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ)
ข้อกําหนดพิเศษทางเทคนิค หรื ออุปกรณ์ท่ีกาํ หนดในการผลิตโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
10. Penalty area (เขตลงโทษ)
ในแต่ละส่วนของพื้นที่ควบคุม จะมีเขตลงโทษซึ่งอยูด่ า้ นหลังแนวที่ลากต่อจากเส้นหลัง อยูภ่ านนอก
พื้นที่เล่นลูก ซึ่งอยูห่ ่างจากแนวขอบของม้านัง่ อย่างน้อย 1.5 เมตร
11. Fault (การทําผิด)
ลักษณะการเล่นที่ขดั แย้งกับกติกา หรื อ ฝ่ าฝื นกติกาในการเล่น
12. Dribbling (การเซตลูกที่ผดิ กติกา / สองจังหวะ)
หมายถึงลักษณะของการกระแทกลูก(โดยทัว่ ไปหมายถึงลักษณะของการเซตลูกที่ลกู บอลถูกมือไม่พร้อม
กัน)
13. Technical time out (เวลานอกทางเทคนิค)
เป็ นเวลานอกที่กาํ หนดเพิ่มขึ้นเป็ นพิเศษ เพือ่ เป็ นการอนุญาตให้มกี ารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์
การเล่น เวลานอกทางเทคนิคจะกําหนดให้ใช้ในการแข่งขันรายการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ การแข่งขัน
ระดับโลกและการแข่งขันที่เป็ นทางการ
14. Ball retrievers (เจ้าหน้าที่กลิ้งลูกบอล)
เป็ นเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตั ิงานโดยการกลิ้งลูกบอลส่งให้ผเู ้ สิ ร์ฟ เพือ่ ให้การเล่นได้เล่นอย่างต่อเนื่อง
15. Rally point (คะแนนเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการชนะการเล่นลูก)
เป็ นระบบการเล่นที่จะมีคะนนเกิดขึ้น เมื่อมีการชนะในการเล่นลูกนั้น
16. Interval (ช่วงเวลาพักระหว่างเซ็ต)
เป็ นช่วงเวลาพักระหว่างเซ็ต แต่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแดนในเซ็ตที่ 5 (เซ็ตตัดสิ น) จะไม่รวมอยูใ่ น
ช่วงเวลาพัก
17. Re-Designation (การตั้งตัวรับอิสระใหม่)
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ในขณะที่ตวั รับอิสระไม่สามารถเล่นต่อ หรื อถูกแจ้งโดยทีมว่า ไม่สามารถเล่นต่อได้ เขาสามารถให้ผเู ้ ล่น
อื่นๆ (ยกเว้นผูเ้ ล่นปกติที่เปลี่ยนตัวกับตัวรับอิสระ) ที่ไม่ได้อยูใ่ นสนามขณะที่มีการตั้งตัวรับอิสระใหม่ เข้าเล่น
แทนได้
18. Replacement (การเปลี่ยนตัวของตัวรับอิสระ)
เป็ นการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นปกติกบั ตัวรับอิสระ หรื อระหว่างตัวรับอิสระด้วยกัน ซึ่งจะต้องให้มีการสิ้นสุด
การเล่นลูกก่อนทุกครั้งที่จะเปลี่ยนตัว.
19. Interfering (การรบกวนการเล่น)
การกระทําใดๆที่เป็ นการทําให้เกิดการได้เปรี ยบต่อคูต่ ่อสู ้ หรื อการกระทําใดๆที่ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสูเ้ ล่น
ลูกบอล
20. Outside object (สิ่ งกีดขวางภานนอก)
สี่ งกีดขวางหรื อบุคคลในขณะที่อยูน่ อกสนาม หรื ออยูใ่ กล้เขตที่กาํ หนดในการเล่นลูก โดยการกีดขวางวิถี
ของลูกบอล เช่น หลอดไฟ เก้าอี้ผตู ้ ดั สิ น อุปกรณ์ทีวี โต๊ะผูบ้ นั ทึก และเสาขึงตาข่าย ซึ่งไม่รวมถึงเสาอากาศที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของตาข่าย
21. Substitution (การเปลี่ยนตัว)
เป็ นการกระทําที่ผเู ้ ล่นปกติออกจากสนาม และผูเ้ ล่นปกติคนอื่นเข้าในสนามแทนผูเ้ ล่นที่ออก

หนังสื ออ้างอิง
Federation Internationale de Volleyball. Official Volleyball Rules 2013-2016. Approved by the
34rd FIVB Congress 2014, FIVB, Lausanne, Switzerland.
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Photographers' positions

VIS

Team Statistician

Photographers' positions

1.50 m
C.
2

Control Committee
Liaison

9m
28 m to 38 m

Team Interpreter

Organiser
Riser

C.
1

C.
3

Reserve Referee
& Linesman
Control Committee
9m

Uniforms
Trolley

Team Interpreter

Host T.V.

Numbered Cards

Penalty
Area

1.50 m

3 m to 8 m

Uniforms
Trolley

Match Balls

Players Bench
Moppers

3 m to 8 m

Ball Trolley

Control Area

Ball Retriever

Medical Services

3m

Penalty
Area

Numbered Cards

Assistant Coach

Head Coach

3m

2m

Warm-Up Area

Team Statistician

2m

Control Area

Buzzer

3 m to 5 m

Ball Trolley

Moppers

Coach’s restriction line
Cour t Announcers

1.75 m

Quick Moppers

Ball Retriever

Photographers' positions

Warm-Up Area

Players Bench

Scoreboard VIS Operators

Official Scorers

Buzzer
Cameraman
Head Coach
Cableman
Assistant Coach

Coach’s restriction line

9m

Ball Retriever

Free Zone

1m
Net Camera

VIS

Protection Fence

Microphone
& replay Light

Journalists’ positions

Photographers' positions

Control Area

Journalists’ positions

Control Area

•
•
•
•

3m

Journalists’ positions
Photographers' positions

Photographers' positions

Hygrometer
Thermometer
Clock or Chronograph
Manual scoreboard
2 rubber wheel trolleys
Net measuring rod
6 x 1 m long mops
8 absorbent towels
4 Linesmen's red or yellow flags
(40 x 40 cm)
Pressure gauge
Ball measuring devices (weight &
circumference)
TV Replay light
1 set of post pads
1 reserve net
1 pair of reserve antenaes

6m

VIS

3 m to 5 m

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Other Material needed
in the competition area

Journalists’ positions
Photographers' positions

2m

C.5
(F.L.)

Adver tising Boards

Control Area

Journalists’ positions

Photographers' positions

Journalists’ positions

C.
3

Delimitation fence

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
21.50 m to 25.50 m
4.50 m
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DIAGRAM 1b: THE PLAYING AREA

warm-up 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

9m

3-8 m

Free zone

COURT

Back zone

Libero replacement zone

3-5 m

24 - 34 m

A

Free zone

Front zone

Playing court

Front zone

0.50 m-1 m

Substitution zone

1.75 m

COURT

Back zone

1.75 m

3-5 m

3-8 m

Libero replacement zone
Free zone

team bench

Scorer's table

team bench

3x3m
3x3m
warm-up area

Service zone

9m
Service zone

15 - 19 m
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0.05 m

0.05 m

Lines of the service zone

0.05 m

0.05 m

0.05 m

Front zone
Front zone
0.05 m

Centre line

How to measure the Front zone

0.05 m

0.05 m

0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m

End line

0.05 m

Back zone

Coach’s Restriction Line

Attack line

1.75 m

0.20 m 0.15 m

0.05 m

Coach’s Restriction Line

Attack line

Side line

Lines should be 17 in all.
Each line should be15cm long
with 20cm gap in
between lines.

rear edge
of the attack line

3m

3m

0.05 m

End line

Coach’s Restriction Line

axis of the centre line

3m

1,75 m

Back zone

Side line

9m
End line

0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m
0.15 m
0.20 m

9m

18 m

DIAGRAM 2: THE PLAYING COURT

Relevant Rules: 1.1, 1.3, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 5.2.3.4
9m

1,75 m

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

9m

0.80 m
Cable

0.07 m

Cord

2.43 m
Men

1m

2.55 m

2.24 m
Women
0.05 m

Cord

9.50 - 10 m

0.50 m / 1 m

Axis

0.01 m

0.10 m

Top band

Cable
0.07 m
Cord
0.10
x
0.10 m
Side band
0.05 m
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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

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

Front-row

Front-row player

player

Front-row player

Back-row player

Back-row player

Correct

Back-row player

Fault

Fault

Example B:
Determination of the positions between
players of the same row
R (D)

C (C)

L (G)

CCC
(C)

R (D)

L (G)
Correct

Fault

R (D)
CC
(C)

L (G)

Correct

R (D)

CC
(C)

Fault
C (C) = Centre player
R (D) = Right player
L (G) = Left player
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L (G)

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

External space

Crossing space

External space

Lower space

= Fault
= Correct crossing
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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

64

PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 6: COLLECTIVE SCREEN
Relevant Rules: 12.5, 12.5.2, 23.3.2.3a

= Correct

= Fault

DIAGRAM 7: COMPLETED BLOCK
Relevant Rule: 14.1.3

Ball above the net

Ball lower than
the top of the net

Ball touches the net

Ball bounces off 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

B

A

C
Net

Front Zone

Attack Line

C
A

B
A
= Correct
B, C = Fault

B
A
Net
Height of the ball at the moment of the attack-hit

A
B
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= Correct
= Fault

PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 9: SANCTION SCALES
Relevant Rules: 16.2, 21.3, 21.4.2
MISCONDUCT 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

First

Any member

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

Any member

Disqualification

Red + Yellow
separately

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

OFFENSIVE
CONDUCT

AGGRESSION First

Expulsion

DELAY SANCTION SCALE
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

2

1
1

L
1

L

S/AS

2

3

R1

R2

6

4
L

2
L

3

4

5

R1

= First Referee

R2

= Second Referee

S / AS = Scorer/Assistant Scorer
2

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

4

= Ball Retrievers (numbers 1-6)
= Floor Moppers
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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

F
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

FS
3

CHANGE OF COURTS
Relevant Rule: 18.2
Raise the forearms front and back and
twist them around the body

F
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

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

FS
6a MISCONDUCT WARNING
Relevant Rule: 21.1, 21.6
Show a yellow card for warning

F
6b MISCONDUCT PENALTY
Relevant Rules: 21.3.1, 21.6, 23.3.2.2
Show a red card for penalty

F
7

EXPULSION
Relevant Rules: 21.3.2, 21.6, 23.3.2.2
Show both cards jointly for expulsion

F
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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

FS
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

F
11 DELAY IN SERVICE
Relevant Rule: 12.4.4
Raise eight fingers, spread open

F
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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
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

FS
14 BALL “IN”
Relevant Rule: 8.3
Point the arm and fingers toward the floor

FS
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
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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

F
18 FOUR HITS
Relevant Rules: 9.3.1, 23.3.2.3b
Raise four fingers, spread open

FS
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

FS
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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
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

FS
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

FS
23 DOUBLE FAULT AND REPLAY
Relevant Rules: 6.1.2.2, 17.2, 22.2.3.4
Raise both thumbs vertically

F
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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

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2013-2016

75

DIAGRAM 12: LINE JUDGES’ OFFICIAL FLAG SIGNALS
1

BALL “IN”
Relevant Rule: 8.3, 27.2.1.1
Point down with flag

L
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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5

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

L
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