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ก 

ค าน า 

                    กฬีาวอลเลย์บอลชายหาดเป็นเกมท่ียอดเย่ียม หากถามผู้คนนับล้านท่ี ได้เล่น ดู วิเคราะห์และ 
ตัดสินมัน กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้รับการส่งเสริมอย่างมาก แข็งขันในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา และได้รับการพัฒนา
เป็นอย่างมากในฐานะท่ีเป็นกีฬาการแข่งขันช้ันน า 
                    เม่ือเพิม่ความต่ืนเต้น, ความเร็ว, และการเล่นท่ีเร้าใจภาพลักษณ์ท่ีดีและตัวเลขผู้ชม ทางทีวีจ านวน
มากได้สร้างแรงผลักดันในการพัฒนาเกมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อท าให้เล่นง่าย มีความยุติธรรมขึ้นและเป็นท่ีสนใจของคน
ท่ัวไปในวงกว้าง 
                    อย่างไรกต็าม  การน ากฎ กติกา เหล่านี้ไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับโลก                     
เป็นส่ิงท่ีส าคัญมากส าหรับการพัฒนาเกมการแข่งขันต่อไป  กรณีศึกษาวอลเลย์บอลชายหาดฉบับนี้เป็นการรวบรวม
วิธีการเล่นพร้อมด้วยการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการท่ีได้รับการอนุมัติโดยกฎ FIVB และคณะกรรมการผู้ตัดสิน                          
(Refereeing Commission) โดยยึดตามกฎข้อบังคับฉบับท่ีปรับปรุงล่าสุด  กฎ กติกา เหล่านี้เป็นกรอบท่ีแท้จริง
เมื่อท าการแข่งขัน ค าวินิจฉัยเหล่านี้เป็นการขยายความและแปลความหมายของกฎ กติกา อย่างเป็นทางการ                         
ให้ชัดเจนขึ้นและเป็นการตีความอย่างเป็นทางการท่ีจะน าสู่การปฏิบัติในระหว่างการแข่งขัน 
                   กรณีศึกษาวอลเลย์บอลชายหาดฉบับนี้กระชับกว่ากรณีศึกษาฉบับก่อนหน้านี้  แต่ยังคงยึดบทความ
ตามกฎกติกาฉบับใหม่ปี 2017-2020 ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ  FIVB ท่ีบัวโนสไอเรส ประเทศ  
อาร์เจนตินา ในปี ค.ศ.2016 
 

                                                                                    Guillermo Paredes 
                                                                        ประธานฝ่ายกติกาการแข่งขันและตัดสิน FIVB  
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ตอนท่ี 1 หลักการปฏิบัติเชิงทฤษฎี 
 
               ผู้ตัดสินคือผู้ท่ีน ากติกามาใช้ ส าหรับการใช้ถูกต้องผู้ตัดสินจะต้องกติกาอย่าง จะต้องรู้กติกาโดยไม่มี
ข้อผิดพลาดใช้กติกาอย่างถูกต้องและอย่างมั่นใจตามบริบทของเกมการแข่งขัน  กติกา ข้อ 23.2.3 ระบุว่า"ผู้ตัดสินมี
อ านาจตัดสินใจในเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเกม ส์การแข่งขันรวมถึงท่ีไม่ได้ระบุไว้ในกติกา" เฉพาะบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจท่ีสมบูรณ์เกี่ยวกับเหตุผลท่ีสร้างกติกานี้ขึ้นมา และสามารถใช้กติกาได้อย่างประสบความส าเร็จ โปรดจ า
ไว้ว่าผู้ตัดสิน คือ ผู้อยู่เบ้ืองหลังแต่ในเวลาเดียวกันก็ท าหน้าท่ีส่งเสริมเกมการแข่งขันให้มีสีสันมากท่ีสุด และด้วยวิธีนี้
เกมการแข่งขันจึงดึงดูดผู้ชมมากขึ้น  เราต้องการให้เกมการแข่งขันได้รับความนิยม วิธีการท่ีเราต้องปฏิบัติ คือ                       
การท าให้เกมมีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของผู้ชม 

กรณีศึกษากติกาส าหรับกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด  ฉบับปี 2019 

             กรณีศึกษาวอลเลย์บอลชายหาดฉบับปี 2019 นี้เป็นภาพสะท้อนของกติกาซึ่งถูกน ามาใช้โดยการ
ด าเนินการของคณะกรรมการ FIVB  ในการเปล่ียนแปลงกติกาและขั้นตอนอื่นๆ มักจะได้รับการพิจารณาเพื่อท าให้
เกมน่าสนใจยิ่งขึ้น ให้เหมือนกับการเปล่ียนแปลง เมื่อกีฬาและสังคม ในปัจจุบัน เปล่ียนแปลงไปเราต้องจ าไว้ว่าการ
วินิจฉัยท่ีปรากฎ  ใน กรณีศึกษาฉบับนี้ เป็นการวินิจฉัยท่ีสอดคล้องกับกติกา ข้อบังคับ ท่ีใช้ในปัจจุบัน กรณีศึกษา
วอลเลย์บอลชายหาด ฉบับปี 2019 มีการเพิ่มเติมกรณีศึกษากรณีศึกษาเข้าไป คือ กรณีท่ี 8.1.2 ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีดี
ด้านความส าคัญของการท างานเป็นทีมในหมู่เจ้าหน้าท่ี ความส าคัญของการส่ือสารเมื่อพบปัญหา รวมถึงการให้
ความเคารพต่อเจ้าหน้าท่ีและการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบของตัวเจ้าหน้าท่ีเองให้ส าเร็จลุล่วง 
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ตอนท่ี 2 กรณีศึกษา 
บทท่ี 1 สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การแข่งขัน 
         พื้นที่เล่นลูก (Playing area) 
1.1.1 
ในระหว่างการแข่งขันหากผู้เล่นพบวัตถุอันตราย 
ใต้พื้นทราย  ผู้ตัดสินจะต้องหยุดการแข่งขันและ 
อนุญาตให้ผู้จัดการสนามตรวจสอบก่อนเล่นต่อไปหรือไม ่

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินต้องหยุดการแข่งขันเพราะความปลอดภัย    
ของผู้เล่นส าคัญกว่าชัยชนะเสมอและอนุญาตให้ผู้จัดการ
สนามตรวจสอบก่อนเล่นต่อไป 
กติกาข้อ 1.2.1, 1.2.3, D1a, D1b, D2 

1.1.2 
ผู้ตัดสินอนุญาตให้เล่ือนการแข่งขันออกไปได้หรือไม่ 
หากพบว่ามีการน าสมอบกโลหะ (Metal anchors)                            
มาใช้ยึดแต่ละมุมของสนามและสายลวดโลหะยึดตรึงเสา                      
และตาข่าย 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินสามารถอนุญาตเล่ือนการแข่งขันออกไปได้                         
ในระหว่างการตรวจสอบก่อนการแข่งขัน                                             
ผู้ตัดสินควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เล่นเสมอ 
กติกาข้อ 1.2.1, 1,2,3, 1.3.2, D1a, D1b, D2 

1.1.3 
ในระหว่างการเล่นหากผู้เล่นดึงเส้นสนามจนท าให้                     
สมอบก (anchors) ตัวใดตัวหนึ่งหลุด  ผู้ตัดสินควรหยุด
การแข่งขันหรือไม ่

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องเป่านกหวีดหยุดการแข่งขันทันที                        
เพราะสนามไม่อยู่ในสภาพที่แข่งขันได้ และให้เริ่ม                         
เล่นใหม่สอดคล้องกับกติกาข้อ 1.1.1 ท่ีกล่าวว่าอุปกรณ์
ทุกช้ินควรได้รับการแก้ไขก่อนท่ีจะเริ่มเล่น 
กติกาข้อ 1.1.1 

1.1.4 
ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนื่องจากกระแทกกับสมอบก                    
(anchors) จนท าให้ไม่สามารถเล่นต่อได้ ผู้ตัดสินควรท า
อะไรเป็นการล่วงหน้าอันดับแรกเพื่อป้องกันสถานการณ์
เช่นนี้ 

การวินิจฉัย 
ในการตรวจสอบสนามก่อนการแข่งขันถ้าผู้ตัดสิน 
พบส่ิงท่ีสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นควรหาวิธี 
แก้ไขปัญหาก่อนท่ีจะท าการแข่งขัน 
กติกาข้อ 1.2.1, 1.3.2 

1.1.5 
หัวหน้าทีมได้รับอนุญาตร้องขอกับผู้ตัดสินท่ี 1 ได้หรือไม่ 
หากพบว่าสนามมีความลาดเอียงและเพื่อป้องกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อท้ังสองทีม 

การวินิจฉัย 
หัวหน้าทีมมีสิทธิ์ร้องขอต่อผู้ตัดสินท่ี 1 ได้ และผู้ตัดสิน 
ต้องตรวจสอบค าร้องหากพบว่าถูกต้องสมเหตุสมผล                      
จึงอนุญาตให้ท าปรับความลาดเอียงสนาม                                           
กติกาข้อ 1.2.1 
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1.1.6 
ผู้เล่นท่ีจะเสิร์ฟลูกบอลก าลังยืนอยู่นอกเขตเสิร์ฟผู้ตัดสิน
สามารถอนุญาตให้ท าการเสิร์ฟลูกบอลได้ในขณะท่ีผู้เล่น
ยืนอยู่นอกเขตเสิร์ฟได้หรือไม ่

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องไม่อนุญาตให้ท าการเสิร์ฟลูกบอล                       
นอกเขตเสิร์ฟ และควรยืนยันให้ผู้เล่นขยับเข้ามา                             
ในเขตเสิร์ฟ 
กติกาข้อ 1.1.1, 1.1.2 

1.1.7 
ในช่วงท่ีฝนตกหนักหัวหน้าทีมท้ังสองทีมร้องขอ                      
ให้ผู้ตัดสินท่ี 1 หยุดการแข่งขัน ผู้ตัดสินควรท าอย่างไร 

การวินิจฉัย 
ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดผู้ท่ีสามารถตัดสินใจ
ให้หยุดการแข่งขันได้ คือ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
(The Tournament Organising Committee)                     
เฉพาะในกรณีท่ีไม่สามารถจัดให้แข่งขันได้ ในกรณีนี้                  
ผู้ตัดสินเล็งเห็นถึงอันตรายต่อผู้เล่นเนื่องจากฟ้าผ่า                 
หรือลมกระโชกแรง  ผู้ตัดสินสามารถหยุดการเล่นและ
ส่ังให้นักกีฬาไปท่ีนั่งของพวกเขา 
กติกาข้อ 22.2.3, 22.2.5, แนวทางและค าแนะน า                      
ของผู้ตัดสิน 

1.1.8 
หลังจากท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 ปฏิเสธค าร้องขอของหัวหน้าทีม 
ท่ีให้รดน้ าสนามก่อนการแข่งขัน ต่อมาหัวหน้าทีมๆ นั้น 
ใช้สายยางฉีดรดน้ าสนามในแดนของตนเอง ผู้ตัดสินท่ี 1 
ควรท าอย่างไร 

การวินิจฉัย 
อันดับแรกผู้ตัดสินท่ี 1 อาจจะขอให้ท่ีปรึกษาด้านเทคนิค
(Technical Supervisor) ตัดสินใจก่อนการแข่งขัน 
ส าหรับระหว่างการแข่งขันการพรมน้ าสนามใดๆ ก็ตาม
สามารถด าเนินการได้โดยผู้ตัดสินภายในช่วงเวลาจัด
สนาม (sets) ช่วงขอเวลานอก (Time-out)                             
และช่วงขอเวลานอกทางเทคนิค (Technical Timeout)                    
แต่ควรด าเนินการโดยไม่ท าให้การแข่งขันเกิดความล่าช้า 
และควรได้รับประโยชน์ท้ังสองทีมเท่าๆ กัน ในเบ้ืองต้น
ผู้เล่นควรถูกลงโทษ (สันนิษฐานว่าเป็นการลงโทษ                        
ท่ีท าให้ล่าช้าโดยไม่คาดคิดมาก่อน) เนื่องจากการ
เพิกเฉยต่อค าร้องขอของผู้ตัดสิน และอันดับต่อมา
เนื่องจากการท าให้การแข่งขันล่าช้าจากการรดน้ าสนาม 
(การลงโทษเรื่องการถ่วงเวลา) 
กติกาข้อ 18.2.2, 18.2.3, 22.2.3, 22.2.5,                           
แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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1.1.9 
หัวหน้าทีมสามารถประท้วงผู้ตัดสินท่ี 1 เกี่ยวกับ 
ความร้อนของทรายในระหว่างเกมการแข่งขันและ 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องยอมรับการประท้วงดังกล่าวหรือไม ่
 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกัน
เรื่องการประท้วง (Protest Protocol) ในสถานการณ์
เช่นนี้ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรจะประเมินสภาพความร้อนของ
ทรายโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองเกี่ยวกับสภาพการเล่น 
ถ้าผู้ตัดสินและทีมยอมรับว่าสภาพการเล่นยากล าบาก
เกินกว่าท่ีจะเล่น ผู้ตัดสินควรขอให้ผู้ควบคุมการแข่งขัน
อนุมัติหยุดการแข่งขันในระยะส้ันๆ เพื่อพรมน้ าสนาม 
กติกาข้อท่ี 1.1; 1.3; 5.1.2; 5.1.2.2 

            ตาข่ายและเสา (Net and posts) 

1.2.1 
ในระหว่างการอบอุ่นร่างกายหัวหน้าทีมสามารถขอให้                   
ผู้ตัดสินตรวจสอบความสูงและความตึงของตาข่าย                    
ได้หรือไม ่

การวินิจฉัย 
หัวหน้าทีมสามารถร้องขอได้ และผู้ตัดสินควรท าการ
ตรวจสอบความสูงและความตึงของตาข่ายอย่างรวดเร็ว 
กติกาข้อ 22.2.5, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

1.2.2 
ผู้ตัดสินควรท าอย่างไรหากระหว่างการแข่งขันหัวหน้า
ทีมแจ้งว่าตาข่ายต่ าเกินไปและขอให้ตรวจสอบ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินควรตรวจสอบตาข่ายหากมีความจ าเป็นควรส่ัง
ใหผู้้จัดการสนามแก้ไขปัญหานี้และด าเนินการแข่งขัน
ต่อไป 
กติกาข้อ 22.2.5, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

1.2.3 
ผู้ตัดสินท่ี 1 มีการต่อสายไมโครโฟนทีวีและหูฟัง                 
ถ้าต้องลงมาจากเก้าอี้เพื่อท าการเส่ียงเหรียญ (toss)                      
ในเซตท่ี 2 และเซตท่ี 3 จะท าให้เกมล่าช้า ผู้ตัดสินท่ี 2 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเส่ียงเหรียญแทนได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเส่ียงเหรียญในเซตท่ี 3 
ได้โดยขออนุญาตผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้ตัดสินท่ี 1 
ควรอธิบายเหตุการณ์ในการเส่ียงเหรียญครั้งแรกให้กับ                       
ผู้ตัดสินท่ี 2 ทราบ                                             
กติกาข้อ 7.1, 22.3.1.2, 23.2.9, แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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           ลูกบอล (Ball) 

1.3.1 
ในการแข่งขันถ้ามีการใช้สนามแข่งขันจ านวน 10 สนาม     
และถ้าจ านวนลูกบอลและเจ้าหน้าท่ีสนามมีไม่เพียงพอ 
การใช้ระบบ 1-ball System สามารถน ามาใช้ใน                    
บางสนามได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
สามารถท าได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุม                              
การแข่งขัน พร้อมค าอธิบายท่ีชัดเจนให้กับผู้เล่นว่าจะ     
ท าอย่างไรกับลูกบอลในระหว่างการแข่งขัน 
กติกาข้อ 3.3 

1.3.2 
ในการแข่งขันถ้ามีอุณหภูมิสูงมาก ในกรณีนี้หัวหน้าทีม
สามารถร้องขอกับผู้ตัดสินท่ี 1 ให้ตรวจสอบแรงอัดลม
ของลูกบอลได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
หัวหน้าทีมสามารถร้องขอได้ ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรขอให้                    
ผู้ตัดสินท่ี 2 ตรวจสอบลูกบอลเพราะถ้าลูกบอลได้รับ
แสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานอาจจะท าให้แรงอัดลม
ของลูกบอลมีการเปล่ียนแปลงได้ 
กติกาข้อ 1.5, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

1.3.3 
ผู้ตัดสินควรท าอย่างไรถ้าลูกบอลเปียกน้ าในระหว่าง               
การแข่งขัน 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินต้องแน่ใจว่าลูกบอลไม่เปียกหรือช้ืน ซึ่งอาจจะ
น าไปสู่การเปล่ียนแรงดันลมและน้ าหนักของลูกบอล 
ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมลูกบอลชุดท่ี 2 ส าหรับ                     
การแข่งขันในแต่ละเซต 
กติกาข้อ 3.1, 3.2 

1.3.4 
ในระหว่างการแข่งขันถ้าผู้ตัดสินท่ี 2 สังเกตพบวา่                            
ในสนามแข่งขันมีลูกบอลจ านวน 5 ลูก ผู้ตัดสินท่ี 2                
ควรปฏิบัติอย่างไร 
 

การวินิจฉัย 
เห็นได้ชัดว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินท่ี 2                        
ในการก ากับดูแลกระบวนการใช้ลูกบอลในการแข่งขัน  
โดยผู้ตัดสินท่ี 2 ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) อันดับแรกตรวจสอบว่าลูกบอลจ านวน 4 ลูก                     
.   พร้อมท่ีจะใช้เมื่อเริ่มการแข่งขัน 
(2) ต้องมั่นใจเสมอว่ามีลูกบอลส ารองไว้อย่างน้อย                     
.    จ านวน 1 ลูก ดังนั้นผู้ตัดสินท่ี 2 ควรน าลูกบอล                       
.    จ านวน 1 ลูกกลับไปวางไว้ท่ีโต๊ะบันทึกเสมอ 
กติกาข้อ 3.3 
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บทท่ี 2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
          ทีม (Team) 

2.1.1 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอย่างไรถ้าเห็นว่าทีมก าลังถ่วงเวลา 
การแข่งขันโดยไม่รีบกลับมาท่ีสนามทันทีเพราะผู้เล่น
ก าลังส่ือสารกับผู้ฝึกสอนซึ่งอยู่นอกเขตพื้นท่ีการเล่นลูก 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรลงโทษทีมด้วยการเตือน (Delay 
Warning) หรือการลงโทษเรื่องความล่าช้า (Delay 
Penalty) ตามความเหมาะสม ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรแจ้ง                  
ใหผู้้ควบคุมการแข่งขันมาท่ีด้านข้างของสนาม                       
เพื่อตรวจสอบประเด็นปัญหาการฝึกสอนของผู้ฝึกสอน 
กติกาข้อ 4.1.4 

2.1.2 
ถ้าหัวหน้าทีมแจ้งผู้ตัดสินว่าผู้ฝึกสอนของทีมตรงข้าม
ก าลังสอนผู้เล่นอยู่ ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรปฏิบัติอย่างไร 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรแจ้งใหผู้้ควบคุมการแข่งขันมาท่ีด้านข้าง
ของสนาม 
กติกาข้อ 4.1.4 ,แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

 

          เคร่ืองแต่งกายของผู้เล่น (Plyers equipment) 

2.2.1 
ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้สวมแหวนเพชรที่มีเหล่ียมคม                 
ได้หรือไม ่

การวินิจฉัย 
ไม่ได้รับการอนุญาต ผู้เล่นจะต้องถอดแหวนหรือ                       
พันผ้าเทปเพื่อป้องกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นจาก                       
คมเพชร 
กติกาข้อ 4.5 

2.2.2 
ผู้ตัดสินท่ี 1 เห็นว่าผู้เล่นท้ังสองทีมสวมใส่ชุดแข่งขัน                      
สีเดียวกันควรท าอย่างไร 
อ้างอิง : กรณี 10.2 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินควรพยายามหาทางแก้ปัญหาโดยคุยกับ 
หัวหน้าทีมท้ังสองทีม และหากจ าเป็นอาจใช้วิธี                      
เส่ียงเหรียญเพื่อตัดสินปัญหา หากตัดสินปัญหาไม่ได้                     
ควรแจ้งให้ผู้ควบคุมการแข่งขันทราบ 
กติกาข้อ 4.4 
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2.2.3 
หากผู้เล่นขออนุญาตใส่กางเกงขาส้ันกว่าปกติ (under-
shorts) เนื่องจากการบาดเจ็บทางการแพทย์                                        
ผู้ตัดสินท่ี 1 อนุญาตให้ใส่ได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 สามารถอนุญาตให้ผู้เล่นใส่กางเกงขาส้ัน                      
เส้ือกล้ามหรือเครื่องแต่งกายลักษณะนี้เป็นกรณีพิเศษได้ 
อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้ควบคุม-                      
การแข่งขันทราบเพื่อใหส้อดคล้องกับแนวปฏิบัติภายใต้       
กฏข้อบังคับของ FIVB 
กติกาข้อ 4.4.3 

2.2.4 
ในระหว่างการแข่งขันหากกางเกงขาส้ันของผู้เล่น             
ฉีกขาดโดยไม่ต้ังใจ ผู้ตัดสินท่ี 1 อนุญาตให้ผู้เล่นเปล่ียน
กางเกงขาส้ันใหมโ่ดยไม่ท าให้การแข่งขันล่าช้าได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 อนุญาตให้ท าการเปล่ียนการเกงได้                                
โดยไม่ถือว่าเป็นการขอเวลานอกหรือการลงโทษ                           
เรื่องการถ่วงเวลา 
กติกาข้อ 4.4.2 

2.2.5 
อนุญาตให้ผู้เล่นสวมนาฬิกาในขณะแข่งขันได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ผู้เล่นสามารถสวมนาฬิกาได้ 
กติกาข้อ 4.5.1, การตัดสินใจของ FIVB 

2.2.6 
ผู้เล่นสามารถใส่ถุงเท้า (sand socks) ในขณะเล่น                     
ได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
สามารถใส่ได้เมื่อมีการร้องขอไปยังผู้ตัดสินท่ี 1                               
ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ใส่อุปกรณ์สวมเท้า (footwear) 
ประเภทต่างๆ เช่น ถุงเท้า รองเท้า หรือรองเท้าบูทยาง 
กติกาข้อ 4.3.2, 4.4.1, แนวทางและค าแนะน าของ                      
ผู้ตัดสิน 

2.2.7 
ผู้ตัดสินควรท าอย่างไรถ้าพบว่าผู้เล่นสองคนสวมเส้ือท่ีมี
หมายเลขไม่ตรงกับกับหมายเลขท่ีแจ้งในใบบันทึกการ
แข่งขัน (Score Sheet) 
อ้างอิง : กรณี 10.2 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรรีบแก้ไขเรื่องนี้อย่างรวดเร็วโดยให้ผู้เล่น
เปล่ียนเส้ือให้ถูกต้องและไม่มีการลงโทษ                                 
คะแนนยังคงเหมือนเดิมและทีมท่ีท าการเสิร์ฟล าดับ                          
การเสิร์ฟจะถูกปรับให้ถูกต้องก่อนจะเริ่มการแข่งขันใหม่
อีกครั้ง                                                                         
กติกาข้อ 4.4 
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           สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แข่งขัน (Rights and responsibilities of the participants ) 

2.3.1 
หัวหน้าทีมสามารถร้องขอให้ผู้ตัดสินท่ี 1 ให้ผู้ก ากับเส้น
(Line Judge) ท าสัญญาณซ้ าอีกครั้งได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
หัวหน้าทีมสามารถร้องขอกับผู้ตัดสินท่ี 1 ได้ 
หัวหน้าทีมต้องร้องขอต่อผู้ตัดสินท่ี 1 เพื่อให้อธิบายการ
วินิจฉัย ผู้ตัดสินจะต้องตอบสนองต่อการร้องขอโดยให้                     
ผู้ก ากับเส้นท าสัญญาณธงซ้ า 
กติกาข้อ 5.1.2.1 

2.3.2 
หากผู้ตัดสินท่ี 1 ตีความกติกาผิดอย่างชัดเจนหัวหน้า- 
ทีม สามารถขอค าอธิบายการตัดสินของผู้ตัดสิน                           
ได้หรือไม ่

การวินิจฉัย 
หัวหน้าทีมสามารถขอค าอธิบายจากผู้ตัดสินท่ี 1  
ได้ผู้ตัดสินท่ี 1 คสรให้ค าอธิบายแก่หัวหน้าทีมโดยใช้
สัญญาณมือท่ีเป็นทางการตามความเหมาะสม                         
ถ้าหัวหน้าทีมไม่เห็นด้วยกับค าอธิบายนี้เขาอาจจะแสดง
ความจ านงค์ท่ีจะประท้วงภายใต้กติกาว่าด้วยเรื่องการ
ประท้วง (The Protest Protocol) ผู้ตัดสินท่ี 1                      
ต้องตัดสินใจว่าการร้องขอนั้นสอดคล้องกับเกณฑ์
ส าหรับการประท้วงหรือไม่ และหากค าร้องขอสอดคล้อง                     
ผู้ตัดสินไม่มีสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการประท้วงของทีมและ  
ต้องรับการประท้วง (The Protest Protocol) และ               
แจ้งผู้ควบคุมการตัดสิน (The Referee Delegate)                   
มาท่ีสนามแข่งขัน 
กติกาข้อ 5.1.2.1, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

2.3.3 
ผู้ตัดสินควรท าอย่างไรถ้ารับการประท้วงเรื่องจุดตก                 
ของลูกบอล (Ball Mark Protocol) และผู้เล่นลบรอย
จุดตกของลูกบอลออกแล้ว 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าลูกบอลอยู่ในเขต
หรือออกนอกเขตสนาม ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรลงโทษผู้เล่น                                  
ท่ีลบรอยจุดตกทันทีในเรื่องการผิดมารยาท (ใบแดง) 
กติกาข้อ 20.2.1, 20.3.1 

2.3.4 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอย่างไรหลังจากตัดสินว่าลูกบอล                          
อยู่ในเขตหรือออกนอกเขตสนาม แล้วมีผู้เล่น
ปรับเปล่ียนแนวเขตสนามในระหว่างการเล่นก่อนหน้านี้ 

การวินิจฉัย 
หากผู้ตัดสินท่ี 1 เห็นว่าผู้เล่นพยายามปกปิด 
ความผิดพลาด ผู้ตัดสินท่ี 1 สามารถเตือนหรือลงโทษ
ความผิดมารยาทของผู้เล่นได้ 
กติกาข้อ 20.1, 20.2 

 

 



 

-9- 

2.3.5 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรปฏิบัติอย่างไรถ้าหัวหน้าทีมถามถึง
ความสามารถของผู้ตัดสินในการปฏิบัติหน้าท่ี                      
และความเป็นกลางของเขา 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินควรตอบค าถามทุกข้ออย่างมืออาชีพและแสดง
วิจารณญาณท่ีดีว่าพฤติกรรมอะไรบ้างท่ีเป็นท่ียอมรับ
หรือไม่เป็นท่ียอมรับ ผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่ควรอนุญาตให้มี
พฤติกรรมดังกล่าวหากเป็นไปได้ผู้ตัดสินควรใช้ค าเตือน
ด้วยวาจาก่อนแล้วตามด้วยค าเตือนอย่างเป็นทางการ
(ใบเหลือง) แล้วพิจารณาความเหมาะสมในการใช้
บทลงโทษเรื่องการผิดมารยาทของผู้เล่น 
กติกาข้อ 20.1, 20.2, 20.3 

2.3.6 
หากหัวหน้าทีมเดินออกจากสนามหลังจบการแข่งขัน
และไม่ได้ลงช่ือในใบบันทึกการแข่งขัน ผู้ตัดสินท่ี 1                          
ควรท าเช่นไรเพื่อให้ได้ใบบันทึกการแข่งขันที่สมบูรณ์ 
ข้อมูลอ้างอิง : กรณี 10.3 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกท าการบันทึกการแข่งขันให้เสร็จส้ินสมบูรณ์                  
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องบันทึกข้อเท็จจริงนี้ในช่องหมายเหตุ
ของใบบันทึกการแข่งขันก่อนท่ีจะน าเสนอปัญหานี้ต่อ 
ผู้ควบคุมการตัดสิน (Referee Delegate) 
กติกาข้อ 5.1.3.1, ค าแนะน าเกี่ยวกับใบบันทึกคะแนน 
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บทท่ี 3  การได้คะแนน การชนะเซตและการชนะการแข่งขัน(Point, set and match winner) 
            ระบบการบันทึกคะแนน(Scoring system) 
 

3.1.1 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรบันทึกขั้นตอนต่างๆ เช่นไรหากมี                     
การบาดเจ็บก่อนเริ่มการแข่งขัน 
ข้อมูลอ้างอิง : กรณี 10.4 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท้ังสองควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบบันทึก                   
เสร็จสมบูรณ์พร้อมรายละเอียดท่ีจ าเป็นท้ังหมด                      
มีการบันทึกเหตุการณ์และข้อมูลต่างๆ ในช่องหมายเหตุ
ของใบบันทึก ไม่จ าเป็นต้องเส่ียงเหรียญหรือใช้ระยะ 
เวลาอบอุ่นร่างกาย (Warm up Period) หัวหน้าทีม         
ท้ังสองทีมจะต้องลงช่ือในใบบันทึกเพื่อรับรองความ
ถูกต้องของผลการแข่งขัน                                                              
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องตามเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์มาท่ี
สนามและแจ้งผู้เล่นทุกคน ผู้ควบคุมการแข่งขัน                      
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในเหตการณ์ท่ีเกิดขึ้น                                                              
ผู้ตัดสินท่ี 1 ยังคงเป็นผู้ควบคุมการบันทึกเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในใบบันทึก 
กติกาข้อ 6.4, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

3.1.2 
ผู้ตัดสินควรท าเช่นเพื่อยืนยันล าดับการเสิร์ฟของทีม 
ต่างๆ ในเซตท่ี 2 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินควร : 
(1) อันดับแรกสอบถามทีมท่ีแพ้การเส่ียงเหรียญใน                 
.    เซตท่ี 1 เพื่อให้สิทธิ์ในการเลือก 
(2) ใหอ้ีกทีมท าการเลือกในส่วนท่ีเหลืออยู่ท้ังสอง                     
.    ขั้นตอนเหล่านี้ควรได้รู้ว่าทีมใดได้เสิร์ฟลูกบอล                 
.    ก่อนและทีมใดได้อยู่แดนใดของสนามท่ีจะท าการ                 
.    แข่งขัน 
(3) นอกจากนี้ผู้ตัดสินต้องก าหนดล าดับการเสิร์ฟ                  
.    ของแต่ละทีมด้วย 
กติกาข้อ 7.6 
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บทท่ี 4 การเตรียมการแข่งขันและโครงสร้างการแข่งขัน (Preparation of the match     
          structure of play) 
           การเตรียมการแข่งขัน (Preparation of the match) 

4.1.1 
หลังจากชนะการเส่ียงเหรียญเพื่อเลือกแดน หัวหน้าทีม
สามารถขอกลับไปท่ีสนามเพื่อพิจารณาว่าจะเลือกแดน
ด้านไหนได้หรือไม ่
ข้อมูลอ้างอิง : กรณี 10.6 

การวินิจฉัย 
ส่ิงนี้สามารถด าเนินการได้ตราบใดท่ีเป็นการตัดสินใจ 
อย่างรวดเร็ว และให้ผู้บันทึกมีเวลาเพียงพอต่อการ
เตรียมพร้อมเพื่อเริ่มการแข่งขันเมื่อหมดเวลาของ                       
การอบอุ่นร่างกาย 
กติกาข้อ 7.1 

4.1.2 
ผู้เล่นสามารถขออนุญาตผู้ตัดสินท่ี 1 เพื่อไปเข้าห้องสุขา 
หรือห้องน้ าเมื่อหมดเวลาของการอบอุ่นร่างอย่างเป็น
ทางการได้หรือไม ่
 

การวินิจฉัย 
สามารถท าได้ อย่างไรก็ตามหากผู้เล่นท าให้ล าดับ
ขั้นตอนของเกมล่าช้าในขณะท่ีไปเข้าห้องน้ า                            
จะถือว่าเป็นการขอเวลารักษาอาการบาดเจ็บ                          
(Medical Time-out) ของทีมหรือผู้เล่นคนนั้น                          
จากการทีผู้่เล่นร้องขอไปเข้าห้องน้ าทีมของเขาต้องได้รับ   
การแจ้งจากผู้ตัดสินท่ี 1 เพื่อเริ่มจับเวลาของการรักษา
อาการบาดเจ็บก่อนเริ่มการแข่งขันหรือเวลาของการ
หยุดปกติได้ถูกใช้จนหมดแล้ว (TO, TTO, interval, 12"                           
ในระหว่างการแข่งขัน)                                                                            
ในกรณีท่ีผู้ตัดสินส ารองไม่ว่างหรืออยู่ในระหว่างการ
ตัดสินเกมการแข่งขันผู้ตัดสินท่ี 2 จะต้องคอยตาม                            
ผู้เล่นไป ในขณะท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 จะเป็นผู้ควบคุม
สถานการณ์อยูใ่กล้ๆ กับโต๊ะผู้บันทึก 
กติกาข้อ 17.1.2, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

4.1.3 
เมื่อสนามท่ีใช้ในการอบอุ่นร่างกายอยู่คนละท่ีหรือ                   
อยู่ไกลจากสนามท่ีใช้ในการแข่งขัน ผู้เล่นจะขออนุญาต
เพื่อขอเวลาอบอุ่นร่างกายเป็น 5 นาที แทนเวลา 3 นาที 
ท่ีให้ตามปกติได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
เรื่องนี้ควรได้รับการอนุญาตโดยผู้ควบคุมการแข่งขัน                    
และผู้ควบคุมการแข่งขันต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบก่อน
เริ่มการแข่งขัน                                                           
อย่างไรก็ตามหากไม่ใช่กรณีนี้ผู้ตัดสินควรยอมรับค าขอนี้
เนื่องจากมีความแตกต่างอย่างมากในด้านสภาพ
สนามแข่งขันและสนามท่ีใช้อบอุ่นร่างกาย ผู้เล่น                             
ควรได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาในสนามแข่งขันเพิ่มขึ้นเพื่อ
ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ 
กติกาข้อ 7.2 
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              ต าแหน่งของทีม/ต าแหน่งของผู้เล่น 
4.2.1                                                                                               
หากผู้บันทึกตรวจพบก่อนเริ่มการแข่งขันในเซตท่ี 1 
ล าดับการเสิร์ฟนั้นไม่ใช่ท่ีระบุไว้ในใบบันทึก ผู้บันทึกควร
ท าอย่างไร                                                           
อ้างอิง : กรณี 10.5 

การวินิจฉัย                                                                        
ผู้บันทึกควรแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบถึงข้อเท็จจริง               
ว่าในใบบันทึกระบุล าดับการเสิร์ฟอีกแบบหนึ่ง  
ในเบ้ืองต้นผู้ตัดสินจะต้องตรวจสอบใบบันทึก         
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
ในการส่ือสารหรือการบันทึกล าดับการเสิร์ฟ                           
ส่ิงนี้ควรได้รับการแก้ไขก่อนแล้วผู้เล่นท่ีเกี่ยวข้อง                
จึงได้รับอนุญาตให้ท าการเสิร์ฟ                                    
โดยท่ัวไปผู้ตัดสินควรยอมรับการตัดสินใจของผู้เล่น
เนื่องจากไม่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะของการ
แข่งขันและไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ  
กติกาข้อ 7.3, 7.7 
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บทท่ี 5 การเล่น (Playing actions) 
               ลักษณะของการเล่น(States of play) 
5.1.1                                                                           
ผู้ตัดสินควรตัดสินเช่นไรในสถานการณ์ดังนี้                                   
ในระหว่างการเล่นลูกบอลไปติดท่ีตาข่ายด้วยลักษณะ                  
การเล่นลูกบอลท่ีรวดเร็วซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าผู้เล่น               
คนใดสัมผัสลูกบอลคนสุดท้าย และลูกบอลได้ตกลง    
นอกสนามใกล้ผู้ตัดสินท่ี 2  

การวินิจฉัย                                                                            
อันดับแรก ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรเคล่ือนตัวไปอยู่ทางแดน                     
ของทีมท่ีท าผิดกติกาและให้สัญญาณระบุว่าลูกบอล                      
ลงหรือออกนอกสนาม (เพื่อช่วยเหลือผู้ตัดสินท่ี 1)                              
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรสังเกตผู้ก ากับเส้นและสัญญาณจาก                       
ผู้ตัดสินท่ี 2 จากนั้นก็ให้สัญญาณลักษณะการผิดกติกา
ระบุตัวผู้เล่นท่ีท าผิดกติกา                                                     
ถ้าผู้ตัดสินท่ี 1 เห็นว่าการสัมผัสลูกบอลนั้นเป็นการ
กระท าพร้อมกัน (simultaneous) แล้วผลการตัดสิน
เป็น “ออก” และความผิดนั้นเกิดขึ้นกับทีมท่ีอยู่ฝ่ัง                    
ตรงข้ามของตาข่ายท่ีลูกบอลตกลงบนพื้น ผู้ตัดสินท่ี 1 
สามารถช้ีขาดผู้เล่นท่ีสัมผัสลูกบอลครั้งสุดท้ายได้ 
อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินจะต้องแยกความแตกต่างระหว่าง
การกระท าพร้อมกัน (simultaneous) กับการปัด                        
ลูกออก (Wipe off” actions)                                                                      
กติกา 9.1.2.2, 21.1.3.1 

5.1.2                                                                         
หากลูกบอลตกนอกเส้นและไม่ตกกระทบเส้นสนาม                     
แต่เส้นสนามมีการเคล่ือนท่ีเนื่องจากแรงกระทบของ                     
ลูกบอลกับพื้นทราย ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรเรียกลูกบอล                             
นี้ว่า "ลง" หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                        
ผู้ตัดสินควรตัดสินลูกนี้ “ออก”                                              
การท่ีเส้นเคล่ือนย้ายแม้ว่าจะไม่ได้รับการสัมผัสจากลูก
บอลก็ตามเป็นเรื่องธรรมดามากเนื่องจากลักษณะของ
พื้นทรายและเส้นสนาม ผู้ตัดสินควรให้ค าจ ากัดความ
ของลูกบอล "ลง"  ให้แม่นย าและถูกต้อง ส าหรับการ
ตีความท่ีผิดพลาดใดๆ                                                                      
ผู้ตัดสินควรตระหนักว่าลูกบอลอาจออกนอกสนามได้     
แต่การท่ีลูกบอลสัมผัสกับเส้นสนามในกรณีนี้เรียกว่า"ลง"                                         
กติกาข้อ 8.3 
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5.1.3                                                                          
เมื่อลูกบอลตกลงใกล้เส้นสนามและผู้ตัดสินท่ี 2                         
ให้สัญญาณแก่ผู้ตัดสินท่ี 1 ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณ                      
ของผู้ก ากับเส้น ผู้ตัดสินท่ี 1 จะด าเนินการอย่างไร 

การวินิจฉัย                                                                          
ตามหลักแล้วผู้ตัดสินท่ี 2 จะต้องไม่ช่วยเหลือด้วย
สัญญาณท่ีแตกต่างจากผู้ก ากับเส้นเว้นแต่ว่าเขาจะแน่ใจ 
100% และในกรณีนี้ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรปฏิบัติตามส่ิงบ่งช้ี
ของผู้ตัดสินท่ี 2                                                                     
อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินท่ี 1 ควรปฏิบัติดังนี้                                                                               
. (1) เป่านกหวีดทันที                                                         
. (2) เก็บข้อมูลท้ังหมดจากเจ้าหน้าท่ีคนอื่นๆ                              
. (3) ตัดสินใจตามส่ิงท่ีเห็น                                                    
. (4) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น                                           
กติกาข้อ 8.3, 8.4, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.1.4                                                                              
ลูกบอลตกลงพื้นสนามใกล้เส้นมากและผู้ก ากับเส้น                       
ให้สัญญาณว่า“ออก” แต่ผู้ตัดสินเห็นว่าว่าลูกบอลสัมผัส
เส้นสนาม ผู้ตัดสินควรด าเนินการเช่นไร 

การวินิจฉัย                                                                    
ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรระบุว่าลูกบอล “ลง” (เพื่อช่วยเหลือ                         
ผู้ตัดสินท่ี 1 เท่านั้น)                                                                     
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องท าการปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยกับ                       
ผู้ก ากับเส้น (โดยการให้สัญญาณว่าลูกบอล “ลง")                                                                 
กติกาข้อ 8.3 

5.1.5                                                                                
ผู้ตัดสินควรท าอย่างไรถ้าลูกบอลตกลงบนเส้นสนาม                       
แต่เห็นได้ชัดว่าเส้นนั้นถูกเปล่ียนต าแหน่งอย่างมาก                               
ในระหว่างการแข่งขัน 

การวินิจฉัย                                                                        
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าการจัดเส้นสนามให้ตรงตามความ
เป็นจริงแล้วขานว่าลูกบอล “ลง” หรือ“ออก” ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งท่ีลูกบอลตกลง                                                          
กติกาข้อ 8.3, 8.4, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.1.6                                                                           
ผู้ตัดสินควรท าอย่างไรถ้าในระหว่างการเล่นลูกบอล
สัมผัสกับเส้นสนามด้านข้างฝ่ายรับ (defending 
action) และเห็นได้ชัดว่าเส้นนั้นเคล่ือนท่ีเล็กน้อย 

การวินิจฉัย                                                                           
ในกรณีนี้ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรให้สัญญาณว่า "ลง" การขยับ
เขยื้อนเล็กน้อยของเส้นระหว่างการเล่นบอล (rally)                       
จะไม่มีผลอะไรต่อการตัดสินใจเมื่อจบการเล่นลูกบอล
(rally)                                                                              
ข้อยกเว้นส าหรับเรื่องนี้คือเส้นสนามถูกเปล่ียนต าแหน่ง
ในช่วงสุดท้ายของการเล่นหรือไม่                                       
กติกาข้อ 8.3, 8.4, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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5.1.7                                                                         
เมื่อท าการเสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายและเนื่องจาก                              
มีกระแสลมแรงได้พัดลูกบอลย้อนกลับและตกลง                      
บนพื้นใต้ตาข่ายฝ่ังของทีมท่ีเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ผู้ตัดสินท่ี 1 
ควรตัดสินเช่นไร 

การวินิจฉัย                                                                             
กรณีนี้เป็นสถานการณ์ท่ีผิดปกติมาก อย่างไรก็ตาม                  
ทีมฝ่ายรับมีโอกาสเล่นลูกบอลในขณะท่ีลูกบอลลอย                        
อยู่ในพื้นท่ีเหนือสนามของฝ่ายตนเอง ดังนั้นควรให้
คะแนนแก่ทีมท่ีเป็นฝ่ายเสิร์ฟ                                                
กติกาขอ้ 10.1.1,12.6.2.1 

5.1.8                                                                            
ขณะแข่งขันทีมหนึ่งส่งลูกบอลส่วนหนึ่งผ่านเสาอากาศ
ไปยังสนามของฝ่ายตรงข้ามทางด้านผู้ตัดสินท่ี 2                              
ผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องเป่านกหวีดหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                               
ผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องเป่านกหวีด ซึ่งเป็นอ านาจท่ีจะต้อง                     
เป่านกหวีดให้สัญญาณข้อผิดพลาดนี้หากเหตุการณ์
เกิดขึ้นบริเวณด้านผู้ตัดสินท่ี 2  ในขณะเดียวกัน                         
ผู้ก ากับเส้นควรใช้สัญญาณ “ออก” ควรสังเกต                          
ความแตกต่างว่าลูกบอลผ่านเสาอากาศไปยังเขตรอบ 
สนามของทีมฝ่ายตรงข้ามไม่จ าเป็นต้องเป่านกหวีด                       
หรือให้สัญญาณใดๆ                                              
กติกาข้อท่ี 10.1.2. 23.3.2.4 

 
               การเล่นท่ีผิดกติกา (Playing faults) 
5.2.1                                                                                
ในระหว่างการแข่งขันท้ังสองทีมเล่นลูกบอลโดยปะทะ
กันเหนือตาข่าย(ฝ่ายตรงข้ามสัมผัสลูกบอล) แล้วลูกบอล
ตกลงนอกสนามของทีม “A” ทีมใดจะได้ท าการเสิร์ฟ                  
ในล าดับต่อไป 

การวินิจฉัยทีม                                                                  
ทีม “A” จะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟเพราะหลังจากการปะทะ
กัน (joust) และลูกบอลออกนอกสนามไป ลูกบอลได้
สัมผัสโดยทีมฝ่ังตรงข้ามท่ีลูกบอลตกลงสู่พื้น                                                
กติกาข้อ 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.2.2.2 
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               การเล่นลูกบอล (Playing the ball) 
5.3.1                                                                            
ในการแข่งขันเมื่อลูกบอลสัมผัสผู้เล่นโดยเล็กน้อย                     
และผู้ตัดสินท่ี 1 มองไม่เห็น ผู้ตัดสินควรท าอย่างไร
เพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากการเล่นลูกบอลนี้แล้วการสัมผัส
ลูกบอลท่ี 2 หรือ 3 จะอนุญาตให้เล่นลูกบอลต่อหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                           
ผู้ตัดสินควรมีการสบตากับผู้ตัดสินท่ี 2 และผู้ก ากับเส้น
เพื่อดูว่าพวกเขาจะช่วยให้สัญญาณก่อนท่ีจะท าการ
ตัดสินได้หรือไม่                                                             
กติกาข้อ 14.1.3,14.4.1 

5.3.2                                                                       
หากผู้ตัดสินตัดสินว่าลูกเสิร์ฟเป็นลูกบอลท่ีมีแรงขับ 
เคล่ือนสูง (Hard Driven Ball) และอนุญาตให้ผู้เล่น              
ฝ่ายรับๆ ลูกบอลด้วยการใช้ปลายนิ้วสัมผัสข้ามแดน
(Overhand with fingers)  หัวหน้าทีมฝ่ายเสิร์ฟ                             
ลูกบอลสามารถทักท้วงกับผู้ตัดสินได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                       
หัวหน้าทีมฝ่ายเสิร์ฟสามารถทักท้วงได้เพราะการเสิร์ฟ
ไม่ใช่การรุก การรับลูกเสิร์ฟในลักษณะนี้ผิดกติกา                      
หากผู้เล่นสัมผัสลูกบอลโดยใช้นิ้วมือ (เช่น การเซ็ต                      
ลูกบอล) การสัมผัสจะต้องชัดเจน(ไม่ใช่การสัมผัสติดต่อ 
กันสองครั้งหรือการจับบอล)                                                  
กติกาข้อ 9.2.2.1, 9.2.3, 9.2.3.2, 9.3.3,9.3.4 

5.3.3                                                                                    
ผู้เล่นสามารถเล่นจบเซตอย่างสมบูรณ์จากต าแหน่งใด                      
ก็ได้หรือไม ่

วินิจฉัย                                                                             
ผู้เล่นสามารถท าการเล่นจบเซตจากต าแหน่งใดก็ได้                          
ผู้ตัดสินจะต้องพิจารณาตามกติกาเท่านั้น ผู้ตัดสินไม่ควร
พิจารณาต าแหน่งของผู้เล่นก่อนหน้านี้หรือในระหว่าง
แข่งขันหรือหลังจบเซต                                                     
กติกาข้อ 9.2, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.3.4                                                                                          
อะไรคือเกณฑ์การพิจารณาว่าเป็นการรุกท่ีรุนแรง                    
(Hard driven attack) 

การวินิจฉัยผู้ตัดสินควรใช้เกณฑ์พิจารณา ดังต่อไปนี้: .
(1) ผู้เล่นมีเวลาเปล่ียนเทคนิคการเล่นหรือไม่                       
(2) เวลาและระยะทางระหว่างการรุกและการสกัดกั้น.
(3) ความเร็วของลูกบอลเปล่ียนไปหรือไม่เนื่องจากการ                 
.    สกัดกั้นหรือการกระทบตาข่าย.(4)การเล่นลูกบอล      
.    เป็นฝ่ายรุก(Offensive). หรือฝ่ายรับ(Defensive)                                             
กติกาข้อ 9.2.2.1 
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5.3.5                                                                                     
ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้รับลูกบอลท่ีมาจากการ                               
รุกท่ีรุนแรงหรือไม่  ถ้าลูกบอลสัมผัสการสกัดกั้นเล็กน้อย
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงความเร็วหรือทิศทางของ                             
ลูกบอล 

การวินิจฉัย                                                                                     
ผู้เล่นจะได้รับการอนุญาตให้เล่นได้ แม้ว่าการสัมผัส                      
ลูกบอลนี้จะเป็นการสัมผัสครั้งท่ีสองของทีม                            
แต่การเล่นลูกบอลด้วยวิธีนี้ถือว่าถูกกติกาผู้ตัดสินจะต้อง
แน่ใจว่าเป็นลูกบอลท่ีมาจากการรุกท่ีรุนแรง                           
กติกาข้อ 9.2.2.1, 9.2.3.2, 9.3.3, 9.3.4 

5.3.6                                                                               
ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้รับลูกบอลท่ีมาจากการรุกท่ีรุนแรง
หรือไม่  ถ้าลูกบอลสัมผัสกับขอบบนของตาข่าย                              
และความเร็วของลูกบอลลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

การวินิจฉัย                                                                         
ผู้เล่นจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เล่นเพราะในลักษณะนี้                  
ลูกบอลได้ลดความเร็วลง ลูกบอลนี้จึงไม่ใช่ลูกบอลท่ีมา
จากการรุกท่ีรุนแรง ดังนั้นจึงเป็นการท าผิดกติกา                      
กติกาข้อ 9.2.2.1, 9.3.3 

5.3.7                                                                                
เนื่องจากลมแรงมากผู้เล่นก าลังท าการรุกในท่ายืน 
อนุญาตให้ใช้การรับลูกท่ีมาจากการรุกท่ีรุนแรงได้หรือไม่ 
(เช่น การขยายเวลาในการสัมผัส (extended contact) 
การใช้ปลายนิ้วสัมผัสบอลข้ามตาข่าย (Overhand with 
finger) 

การวินิจฉัย                                                                         
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการรับ
ลูกบอลท่ีมาจากการรุกท่ีรุนแรง เวลาของผู้เล่นท่ีต้อง
เปล่ียนเทคนิคการเล่นบอล ผู้เล่นมีเวลาพอท่ีจะเปล่ียน
เทคนิคจากการเล่นเกมรับไปสู่การเล่นเกมรุกหรือไม่ 
เป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้ตัดสินท่ีจะต้องพิจารณาเวลา
และระยะทางในการเล่นมันไม่เกี่ยวกับว่าผู้เล่นตีลูกบอล
อย่างแรงเท่าท่ีจะท าได้หรือใช้เทคนิคท่ีผิดปกติหรือไม่ 
กติกาข้อ 9.2.2.1 

5.3.8                                                                            
ในการเซ็ตลูกบอลผู้ตัดสินท่ี 1 ควรดูท่ีองค์ประกอบใด                     
ถ้าผู้เล่นก าลังใช้เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับเวลาในการสัมผัส
ลูกบอลท่ียาวนานและยืดเย้ือด้วยมือ (long and 
protracted contact time with the hands) 

การวินิจฉัย                                                                            
ผู้ตัดสินควรพิจารณาว่าการสัมผัสนั้นมีการสัมผัสลูกบอล
ด้วยมือ/นิ้วพร้อมกันและเป็นลูกบอลท่ีเล่นด้วย                            
การเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็ว คือ ลูกบอลไม่ได้พักอยู่ใน
มือของผู้เล่นอย่างเห็นได้ชัด หรือผู้เล่นก าลังใช้เทคนิค                        
ท่ีเกี่ยวข้องกับเวลาการสัมผัสบอลท่ียาวนานและยืดเย้ือ        
( long and protracted contact time with the 
hands)                                                                      
กติกาข้อ 9.3.3, 9.3.4, แนวทางและค าแนะน าของ                          
ผู้ตัดสิน 
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5.3.9                                                                               
หากผู้เล่นป้องกันการรับลูกบอลท่ีมาจากการรุกท่ีรุนแรง
ด้วยการแขนท่ียื่นออกมาและนิ้วชี้ๆ ลงไปท่ีพื้น                                   
ท้ังสองมือและยืดมือสัมผัสกับลูกบอลเพียงช่ัวครู่ 
(กล่าวคือลูกบอลไม่มีการกระดอนจากมือ) ผู้ตัดสินท่ี 1                                         
ควรพิจารณาส่ิงนี้ว่าเป็น "จับบอล" หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                                   
ถือเป็นการจับบอล เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับข้อมือท้ังสอง
ข้างท่ีถูกคว่ าลง (ดังนั้นนิ้วชี้ท่ีช้ีลงไปท่ีพื้น ฝ่ามือหงาย   
ขึ้นถือว่าผิดกติกา) ควรพิจารณาส่ิงนี้ว่าเป็นการจับลูก   
กติกาข้อ 9.2.2.1, 9.3.3 

5.3.10                                                                           
ในระหว่างการแข่งขันลูกบอลสามารถเปล่ียนทิศทางได้
หรือไม่ในขณะท่ีผู้เล่นท้ังสองก าลังสัมผัสกับลูกบอล 

การวินิจฉัย                                                                        
ลูกบอลสามารถเปล่ียนทิศทางได้ ทิศทางของลูกบอล                    
ท่ีจะเปล่ียนเนื่องจากแรงผลักจากมือของฝ่ายตรงข้าม
ดังนั้นผู้เล่นสามารถเล่นต่อไปได้                                       
กติกาข้อ 9.1.2.3 

5.3.11                                                                            
หากลูกบอลมาจากการสกัดกั้นของทีมฝ่ายตรงข้าม
อนุญาตให้เล่นหรือไม่ (เช่นโดยการสัมผัสบอลด้วยการ
ยื่นมือไปรับเพียงช่ัวครู่) นับว่าเป็นการรุกท่ีรุนแรง                                          
(hard driven ball) หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                    
อนุญาตให้เล่นได้ ถือว่าถูกติกาหากเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของการรับบอลท่ีมาจากการรุกท่ีรุนแรง             
การท่ีลูกบอลกระดอนหรือถูกเบ่ียงเบนออกจาก                       
การสกัดกั้นจะถือว่าเป็นการเข้าตีและในกรณีนี้                  
การสัมผัสลูกบอลด้วยมืออาจขยายออกไปเล็กน้อย                          
กติกาข้อ 9.2.2.1 
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               ลูกบอลที่บริเวณตาข่าย (Ball at the net) 
5.4.1                                                                             
ถ้าการเสิร์ฟลูกบอลข้ามเสาอากาศด้านผู้ตัดสินท่ี 2                               
ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรเป่านกหวีดให้สัญญาณลูกบอลนี้หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                          
ในสถานการณ์นี้ผู้ตัดสินท่ี 2 จะต้องเป่านกหวีดให้
สัญญาณลูกบอลออกเนื่องจากผิดกกติกา (ลูกบอล
จะต้องผ่านระหว่างเสาอากาศหลังการเสิร์ฟ) และอยู่ใน
อ านาจของผู้ตัดสินท่ี 2 เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทาง                 
ฝ่ังด้านของผู้ตัดสินท่ี 2 ซึ่งส่งสัญญาณให้เป็นลูกบอล
ออก                                                                                          
และผู้ก ากับเส้นท่ีมีความช านาญจะแสดงบทบาทส าคัญ
ในการเล่นลักษณะนี้โดยการให้สัญญาณ                     
(wave and point)                                                                     
กติกาข้อ 10.1.1.2,23.3.2.4 

5.4.2                                                                                 
ผู้เล่นได้รับการอนุญาตให้ท าการสกัดกั้นด้วยมือข้างเดียว
พร้อมๆ กับลูกจากการตบ (attack ball) ของฝ่ายรุก                
หรือไม่  

 การวินิจฉัย                                                                          
ไม่อนุญาต การสกัดกั้นท่ีถูกกติกาลูกบอลบางส่วน
จะต้องอยู่แดนของฝ่ายรับ หากลูกบอลอยู่ในแดน                      
ของทีมฝ่ายรุกแล้วผู้เล่นฝ่ายรับท าการสกัดกั้น                     
สัมผัสลูกบอลก่อนหรือพร้อมกันกับการรุกของฝ่ายรุก                    
ถือว่าผิดกติกา                                                             
กติกาข้อ 14.3 

               
               ผู้เล่นที่บริเวณตาข่าย (Playera at the net) 
5.5.1                                                                            
หากผู้เล่นฝ่ายรุกท าการรุกแล้วลงสู่พื้นไปกระแทก                      
กับผู้เล่นฝ่ายรับเป็นเหตุให้ผู้เล่นฝ่ายรับสัมผัส                           
กับส่วนล่างของตาข่าย ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรเป่านกหวีด                   
ว่าเป็นการกีดขวางการเล่น (interference) หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                             
ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรเป่านกหวีดและให้สัญญาณแจ้งว่านี่คือ
การกีดขวางการเล่น (interference) ผู้เล่นฝ่ายรุก                             
เล่นผิดกติกาอย่างชัดเจน                                                  
กติกาข้อ 11.2.1, 11.3.1, 11.4.2, 11.4.3, แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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5.5.2                                                                          
หลังจากพุ่งตัวรับลูกบอลแล้วผู้เล่นลงไปนอนอยู่ในสนาม
ของฝ่ายตรงข้าม และผู้เล่นต าแหน่งสกัดกั้นท่ีอยู่บริเวณ
นั้นหยุดการเล่นเพราะถ้าท าการสกัดกั้นจะท าให้สัมผัส                      
กับผู้เล่นท่ีนอนอยู่บนพื้นทราย ส่ิงนี้เรียกว่ากีดขวาง                      
การเล่น (interference) หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                       
ถือว่าเป็นการกีดขวางการเล่นแม้ว่าจะไม่มีการสัมผัส                     
ผู้เล่นโดยตรง แต่ถูกกีดขวางการเล่นเนื่องจากต าแหน่ง                    
ท่ีอยู่ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามท่ีนอนอยู่ในสนามกีดขวาง                      
ผู้เล่นท่ีก าลังจะท าสกัดกั้นลูกบอลท าให้ไม่สามารถจะ
เล่นลูกบอลได้                                                                  
กติกาข้อ 11.2.1, 11.4.2, 11.4.3,   แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.5.3                                                                        
หลังจากท าการตบลูกบอลแล้วผู้เล่นลอดใต้ตาข่าย                            
และสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต าแหน่งสกัดกั้นเล็กน้อย
ถือว่าเป็นการกีดขวางการเล่น (interference) หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                       
ในสถานการณ์นี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นท่ีจะท าการสกัดกั้น                     
อยู่ในต าแหน่งท่ีท าให้ไม่สามารถเล่นลูกบอลได้หรือไม่                  
กติกาข้อ 11.1.2, 11.2.1, 11.4.2, แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.5.4                                                                          
หากลูกบอลถูกส่งผ่านโดยผู้เล่นทีม A นอกเสาอากาศ
ทางด้านผู้ตัดสินท่ี 2 และเพื่อนร่วมทีมตามเข้ามา                     
จะเล่นลูกบอลใต้ตาข่าย แต่ถูกกีดขวางโดยผู้เล่น                          
ฝ่ายตรงข้ามโดยเจตนา ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรเป่านกหวีด               
ว่าเป็นการกีดขวางการเล่นลูกบอลหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                                  
ผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องเป่านกหวีดถือว่าเป็นการรบกวนผู้เล่น
(interference) ถือว่าผิดกติกาแม้ว่าจะไม่มีการสัมผัส
กับผู้เล่น ถือว่าผู้เล่นผิดกติกาเนื่องจากผู้เล่นพยายาม  
กีดขวางการเล่นลูกอย่างถูกต้องของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม 
กติกาข้อ 10.1.2, 10.1.2.1, 11.4.3, แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.5.5                                                                      
หลังจากการสกัดกั้นแล้วผู้เล่นทีม B ล้มลงในฝ่ังทีม A 
และลูกบอลกระแทกตาข่ายข้ามไปแดนทีม A ลูกบอล
ตกลงไปท่ีตัวของผู้เล่นทีม B ท่ีล้มอยู่ในแดนทีม A                        
และทีม A ไม่มีโอกาสเล่นบอลลูกนี้ได้  ลักษณะเช่นนี้
เรียกว่าเป็นการกีดขวางการเล่นน (interference) 
หรือไม ่

การวินิจฉัย                                                                          
การกีดขวางการเล่นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นทีม B นอนขวาง
การพยายามเล่นลูกอย่างถูกต้องของผู้เล่นทีม A ไม่ใช่                  
ในกรณีนี้ ผู้ตัดสินควรตัดสินว่าลูกบอลลงและทีมท่ีท า
การสกัดกั้นได้คะแนน                                                           
กติกาข้อ 11.2.1,11.4.3 
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5.5.6                                                                                                     
ทีม A เล่นลูกบอลและลูกบอลผ่านระหว่างเสาอากาศ                
ไปยังเขตพื้นท่ีรอบนอกสนามของทีม B และผู้เล่นทีม A 
พยายามท่ีจะเล่นลูกบอลนี้ และถูกกีดขวางโดยผู้เล่น                      
ทีม B ผู้ตัดสินท่ี 1 เห็นว่าเป็นการกีดขวางการเล่น 
(interference) หรือไม ่

การวินิจฉัย                                                                   
ไม่ถือว่าเป็นการกีดขวางการเล่น ทีม A เล่นผิดกติกา 
เพราะลูกบอลผ่านระหว่างเสาอากาศไปยังฝ่ังตรงข้าม
อย่างสมบูรณ์ ผู้เล่นทีม B เท่านั้นท่ีสามารถเล่นลูกบอล
ได้ หากผู้เล่นทีม A สัมผัสลูกบอล ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้อง
เป่านกหวีดและให้สัญญาณผิดกติกา                                
กติกาข้อ 10.1.1,13.1.2 

5.5.7                                                                                     
ในการแข่งขันผู้เล่นคนท่ีอยู่ใกล้กับผู้ตัดสินท่ี 1  เดินข้าม                     
ใต้ตาข่ายไปยังฝ่ายตรงข้ามในขณะท่ีพยายามเล่นบอล                         
ท่ีผ่านแนวดิ่งของตาข่ายผ่านพื้นท่ี ในขณะท่ีผู้เล่นฝ่าย                     
ตรงข้ามเล่นลูกบอลในลักษณะการรับถูกสัมผัสจากผู้เล่น
ท่ีมาภายใต้ตาข่าย ผู้ตัดสินควรท าอย่างไรและเขาควรท า
อย่างไรถ้าในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันลูกบอลก าลังข้าม
ระนาบแนวดิ่งของตาข่ายออกนอกพื้นท่ีข้ามที่ก าหนด 

การวินิจฉัย                                                                                       
ในสถานการณ์นี้มีการรบกวนผู้เล่น (interference)                 
ท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้เล่นท่ีข้ามใต้ตาข่ายถ้าลูกบอลก าลังผ่าน
พื้นท่ีข้ามท่ีก าหนด                                                                   
หากลูกบอลออกนอกพื้นท่ีข้ามท่ีก าหนดจากนั้นผู้เล่น
ฝ่ายรับไม่มีสิทธิ์ในการเล่นบอลและควรถูกเรียกหาการ
รบกวนผู้เล่น (interference)                                            
กติกาข้อ 11.4.3 

5.5.8                                                                           
เมื่อผู้เล่นขยับมือใกล้ตาข่ายในแดนของตนเอง                                
โดยเจตนาท่ีจะท าให้ลูกบอลท่ีมาจากฝ่ายตรงข้าม
กระดอนกลับและเปล่ียนทิศทางจะได้รับอนุญาตหรือไม่ 

การวินิฉัย                                                                          
เป็นลักษณะรูปแบบของการกีดขวางการเล่น
(interference) ผู้เล่นจะถูกลงโทษว่าเป็นการสัมผัส                 
ตาข่าย ผู้ตัดสินจะต้องเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้เล่น                             
ได้ท าการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของตนโดยเจตนา                       
เพื่อสร้างความได้เปรียบ                                                                  
กติกาข้อ 11.4.3 
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5.5.9                                                                             
ลูกบอลกระทบตาข่ายท าให้ตาข่ายสัมผัสกับผู้เล่น                         
ท่ีท าการสัดกั้น ผู้ตัดสินคนท่ี 2 เป่านกหวีดว่าผู้เล่น                           
ท่ีสกัดกั้นนั้นผิดกติกา หลังจากนั้นลูกบอลก็ออกไป                                 
ท่ีด้านข้างของผู้เล่นฝ่ายรุก ผู้ตัดสิน ท่ี 1 มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตัดสินท่ี 2 และขอเปิดเทป                         
การแข่งขันดูใหม่อีกครั้ง หัวหน้าทีมสามารถขอประท้วง
ได้หรือไม ่

การวินิจฉัย                                                                     
หลังจากได้รับค าอธิบายจากผู้ตัดสินแล้วหัวหน้าทีม
สามารถขอท าการประท้วงกับผู้ตัดสินท่ี 1 ได้เสมอ 
อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องพิจารณาว่าการประท้วง
นั้นถูกต้องตามกติกาหรือไม่                                                    
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประท้วง                                                           
กติกาข้อ 11.3.3 เมื่อลูกบอลสัมผัสตาข่ายและสัมผัส
ฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีความผิดเกิดขึ้น                                                            
กติกาข้อ 8.2 ลูกบอลออกจากการเล่นในขณะท่ีเกิด
ความผิดพลาดซึ่งผู้ตัดสินคนใดคนหนึ่งเป่านกหวีดไม่ถือ
ว่าเป็นการท าผิดกติกา                                                                       
หากหัวหน้าทีมไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ตัดสินท่ี1                
ท่ีไม่อนุญาตให้ประท้วงหรือผลลัพธ์ของการประท้วง                      
ในระดับท่ี 1 และต้องการประท้วงในระดับท่ี 2                              
ให้หัวหน้าทีมท าการประท้วงตามขบวนการประท้วง
ต่อไป                                                                         
กติกาข้อ 8.2, 12.3.3 

                 
               การเสิร์ฟ (Service) 
5.6.1                                                                           
อนุญาตให้ผู้เล่นท่ีท าการเสิร์ฟยืนอยู่นอกเส้นสนาม
ด้านข้างหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                                                  
ใช่ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้ท าการเสิร์ฟได้ภายนอกเส้นข้าง 
เกณฑ์ท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 ควรน าไปปฏิบัติก่อนท่ีจะอนุญาต
ส าหรับการเสิร์ฟ มีดังนี้ :                                        
. (1) ผู้เล่นและเจ้าหน้าท่ีคนอื่น ๆ ในสนามพร้อมส าหรับ      
.     การแข่งขัน                                                                            
. (2) ผู้เล่นต าแหน่งเสิร์ฟถือลูกบอลอยู่                                          
. (3) ผู้เล่นต าแหน่งเสิร์ฟอยู่ในล าดับการเสิร์ฟท่ีถูกต้อง   
กติกาข้อ 12.3 
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5.6.2                                                                                        
เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันในเซตท่ี 2 มีการเสิร์ฟผิดทีม                     
และได้ด าเนินการแข่งขัน ผู้ตัดสินท่ี 2 และผู้บันทึก
รวมท้ังผู้เล่นท้ังสองทีมรับทราบว่าทีมท าการเสิร์ฟผิดนั้น 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอะไรในกรณีเช่นนี ้ 

การวินิจฉัย                                                                        
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรให้เริ่มเล่นใหม่หากพบว่า                                                 
มีทีมท าการเสิร์ฟผิดล าดับการเสิร์ฟ ทีมเสิร์ฟสามารถ
ได้รับคะแนนหากเป็นทีมท่ีถูกต้อง                                                     
กติกาข้อ 12.1.1 

5.6.3                                                                                    
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอย่างไรถ้าหลังจากการเสิร์ฟ          
แล้วลูกบอลแล้วสัมผัสกับกล้องบันทึกเทปการแข่งขัน 

การวินิจฉัย                                                                             
ผู้ตัดสินควรให้เริ่มเล่นใหม่และย้อนดูเทปบันทึกการ
แข่งขัน                                                                                                               
ผู้เสิร์ฟอาจได้รับการร้องขอให้ย้ายต าแหน่งของเขา 
เล็กน้อย เพื่อแก้ปัญหาหรือรอเวลาส้ัน ๆ เพื่อให้                            
ขยับต าแหน่งกล้อง                                                                          
กติกาข้อ 12.3,17.2 

5.6.4                                                                             
เมื่อผู้เล่นท าการเสิร์ฟลูกบอลแล้วเท้าท่ีใกล้กับเส้นสนาม
สัมผัสกับทรายท าให้เส้นสนามเกิดการเคล่ือนไหว                                
ผู้ตัดสินท่ี 1 เป่านกหวีดว่าผิดกติกาได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                               
สถานการณ์นี้สามารถน าไปสู่ข้อผิดพลาดของ                                 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ได้อย่างง่ายดาย ผู้ตัดสินท่ี 1 อยู่ในต าแหน่ง
ท่ีสูงกว่ากรรมการคนอื่นแต่อยู่ไกลจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นเส้นสนามอาจเคล่ือนไหวเนื่องจากทรายดันเส้น
แม้ว่าจะไม่ได้เกิดความผิดพลาดแต่ส่ิงนี้อาจดูผิดพลาดได้ 
กติกาข้อ 12.4.3 

5.6.5                                                                              
ลูกบอลตกลงพื้นทันทีหลังจากการอนุญาตให้ท า                          
การเสิร์ฟ ถือว่าเป็นการเสิร์ฟผิดหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                           
ไม่ถือว่าเป็นการเสิร์ฟหากผู้เล่นไม่ปล่อยลูกบอล (โยน)                   
โดยเจตนาท่ีจะท าการเสิร์ฟ ผู้เล่นควรได้รับอนุญาต                         
ให้เริ่มท าการเสิร์ฟอีกครั้ง ผู้ตัดสินต้องเข้าใจว่าผู้เล่น                        
มีเทคนิคการเสิร์ฟท่ีไม่เหมือนใครซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ                    
ลูกบอลและการปล่อยมือของผู้เล่น (เช่น การปล่อย   
ลูกบอลจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง, การหมุนบอล ฯลฯ ) 
สุดท้ายก่อนท่ีจะโยนลูกเพื่อเริ่มท าการเสิร์ฟ                            
กติกาข้อ 12.4.1,12.4.2 
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5.6.6                                                                                   
เมื่อผู้เล่นไม่ท าการเสิร์ฟหลังจากท่ีผู้ตัดสินท่ี 1                             
เป่านกหวีดให้สัญญาณท าการเสิร์ฟ หลังจากผ่านไป          
5 วินาที ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรเป่านกหวีดให้สัญญาณ                            
หมดเวลาการเสิร์ฟและท าการเปล่ียนเสิร์ฟหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                        
ผู้ตัดสินจะต้องพิจารณาการเสิร์ฟ ตามปกติผู้เล่น                  
เห็นสัญญาณการอนุญาตให้เสิร์ฟ (หรือได้ยินเสียง
นกหวีด) ท่ีชัดเจนหรือผู้เล่นต้ังใจท่ีจะถ่วงเวลาการเสิร์ฟ
อย่างชัดเจน                                                       
กติกาข้อ 12.4.4 

5.6.7                                                                       
หลังจากได้รับอนุญาตให้ท าการเสิร์ฟผู้เล่นเดาะลูกบอล
ในระหว่างท่ีจะโยนลูกบอลเพื่อท าการเสิร์ฟ ผู้ตัดสินท่ี 1 
สังเกตว่าลูกบอลบางส่วนมีความเปียกเนื่องจากลูกบอล
สัมผัสกับเส้ือท่ีเปียกของผู้เล่น ในกรณีนี้ผู้ตัดสินท่ี 1 
อนุญาตให้เปล่ียนลูกใหม่ได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                            
ผู้ตัดสินท่ี 1 อนุญาตให้เปล่ียนลูกบอลได้ โดยพิจารณา
อย่างชัดเจนในการตัดสินใจดังต่อไปนี้ :                                      
. (1) ผู้เล่นไม่มีความเจตนาท่ีจะชลอเกม                                  
. (2) ลักษณะการโยนลูกบอลนั้นไม่ได้ต้ังใจและไม่ได้เป็น
วิธีการท่ีจงใจให้ล่าช้า                                                         
. (3) การมีความมุ่งมั่นและเคารพกติกาในการแข่งขัน                  
. (4) เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการเล่นปกติได้รับการดูแล
รักษาบอลลูกใหม่ควรจะถูกน ามาใช้ ส่ิงนี้อาจเกี่ยวข้อง
กับลูกบอลเปียกท่ีถูกแทนท่ี                                                  
กติกาข้อ 3.1 

5.6.8                                                                          
หากผู้เล่นต าแหน่งเสิร์ฟท าการเสิร์ฟลูกบอลนอกสนาม 
จากเส้นด้านข้าง สัญญาณท่ีใช้ในการผิดกติกานี้คืออะไร 

การวินิจฉัย                                                                                  
สัญญาณท่ีถูกต้องจะเป็นสัญญาณท่ี 22 ซึ่งบ่งบอกว่า                      
ผู้เล่นต าแหน่งเสิร์ฟยืนนอกเขตเสิร์ฟ ส่ิงนี้ท าได้โดยท่ี                       
ผู้ตัดสินช้ีไปท่ีเส้นสนามท่ีผู้เล่นได้ท าการเสิร์ฟนอกพื้นท่ี   
กติกาท่ี 12.4.3, สัญญาณ 12 

5.6.9                                                                                           
การเสิร์ฟลูกบอลจากมือดูเหมือนว่าลูกบอลจะไม่                              
ถูกปล่อยออกมาในขณะท่ีท าการเสิร์ฟ ผู้ตัดสินควร
ตัดสินลูกนี้หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                        
ไม่จ าเป็นเพราะผู้เล่นมักปล่อยลูกบอลขึ้นไปก่อนท่ีจะ              
ท าการสัมผัสด้วยมืออีกข้างหนึ่งอยู่แล้ว                                       
กติกาข้อ 12.4.1 
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5.6.10                                                                         
ผู้ตัดสินท่ี 1 สามารถยกเลิกการตัดสินของตนก่อนการ
เริ่มต้นเล่นลูกใหม่ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ก ากับเส้นแสดง
สัญญาณเท้าของผู้เสิร์ฟผิดกติกาและผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่เห็น
การแสดงสัญญาณของผู้ก ากับเส้น 

 

ผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องปฏิบัติตามล าดับเหตุการณ์อย่างถูกต้อง
เพื่อท าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยการช้ีแจงอย่างชัดเจน
ต่อลักษณะสัญญาณของผู้ก ากับเส้น                                              
อย่างไรก็ตามเป็นเทคนิคในการตรวจสอบท่ีดีหาก                              
ผู้ตัดสินท่ี 1 สังเกตสัญญาณต่างๆ จากผู้ก ากับเส้น                  
ภายหลังจากผู้เล่นเสิร์ฟทันที                                                      
กติกาข้อ 12.6.1.2, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.6.11                                                                                        
หลังจากเป่านกหวีดและให้สัญญาณท าการเสิร์ฟแล้ว
หัวหน้าทีม A ขอเวลานอกจากผู้ตัดสินท่ี 2 และเดิน                        
ไปท่ีเก้าอี้ทีมตนเอง ผู้ตัดสินท่ี 2 ไม่เป่านกหวีดและ
พยายามใหผู้้เล่นกลับเข้าสู่สนามแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินท่ี 1 
เห็นการกระท านี้จึงขอให้เริ่มเล่นใหม่และอนุญาตให้ทีม 
A ขอเวลานอกได้ นี่เป็นขั้นตอนท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                      
เป็นขั้นตอนท่ีไม่เหมาะสม หลังจากผู้ตัดสินท่ี 1                          
เป่านกหวีดและให้สัญญาณท าการเสิร์ฟแล้วหัวหน้าทีม 
A ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอเวลานอกและแน่นอนว่าไม่ได้รับ
อนุญาตให้ออกจากสนามแข่งขัน                                                                                        
หลังจากผู้ตัดสินท่ี 1 เป่านกหวีดและให้สัญญาณท าการ
เสิร์ฟและผู้เสิร์ฟควรด าเนินการทันที                                                       
กติกาข้อ 12.3, 15.5.4, 16.1, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3 

 
               การรุก (Attack Hit) 
5.7.1                                                                       
หากผู้เล่นทีมรุกผลักลูกบอลด้วยมือไปหาผู้สกัดกั้น                           
จะถือว่าเป็นการเล่นท่ีผิดกติกาหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                             
ถือว่าเป็นเล่นท่ีผิดกติกา ผู้ตัดสินควรตัดสินว่าผิดกติกา
ก่อนท่ีถึงการสกัดกั้น อย่างไรก็ตามหากการเล่นลูกบอล
พร้อมกันจะไม่มีความผิดและการเล่นควรด าเนินต่อไป
ตราบใดท่ีลูกบอลอยู่ในแดนของทีมตนเอง                          
กติกาข้อ 13.2.3 

5.7.2                                                                              
เมื่อลูกบอลอยู่ใกล้กับตาข่ายแต่การสกัดกั้นมีลักษณะ
คล้ายกับการเซตมากกว่าการสกัดกั้น ผู้ตัดสินท่ี 1                         
ควรท าเช่นไร 

การวินิจฉัย                                                                        
หากการกระท าของผู้เล่นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการ                        
สกัดกั้น ผู้ตัดสินอาจต้องดูว่าการสัมผัสลูกบอล                                 
นั้นด าเนินการเช่นไร (การสัมผัสบอลติดต่อกันสองครั้ง)                                     
และการเคล่ือนท่ีของลูกบอลหลังจากการสัมผัส                  
กติกาข้อ 9.3.3, 9.3.4,13.2.5 
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5.7.3                                                                                    
ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้เล่นลูกบอลมือบนโดยมีการ                     
เปล่ียนทิศทางตรงกันข้ามกับไหล่ของตนเองไปยัง                        
ฝ่ังแดนข้ามหรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                         
อนุญาตกระท าได้โดยมีเงื่อนไขว่าลูกบอลเคล่ือนท่ี                        
เป็นแนวตั้งฉากกับแนวไหล่ของผู้เล่นและผู้เล่น                               
ได้ก าหนดต าแหน่งไหล่ก่อนท่ีสัมผัสลูกบอล                                   
(ในทิศทางไปข้างหน้าหรือข้างหลัง)                                          
กติกาข้อ 13.2.5, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

5.7.4                                                                              
ถ้าผู้เล่นทีม A เซ็ตลูกบอลและลมพัดลูกบอลข้ามตาข่าย                
ไปฝ่ังตรงข้าม ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรลงโทษทีมท่ีท าการเซ็ต
ลูกบอลว่าท าการุกที่ผิดกติกาหรือไม่ 

วินิจฉัย                                                                     
ผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่ควรลงโทษว่าเป็นการรุกท่ีผิดกติกา 
สถานการณ์นี้นอกเหนือกติกาและไม่ใช่ความผิด                       
หากความต้ังใจของทีม A คือการเซ็ตลูกบอลให้ผู้เล่น                           
ในทีมของพวกเขาท าการุก ลมท่ีพัดท าให้ลูกบอล                          
ข้ามตาข่ายหรือเส้นทางการเคล่ือนท่ีของลูกบอล                                
ไม่ตรงกับไหล่ของผู้เล่นนั้นไม่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความผิดนี้                                                            
กติกาข้อ 13.2.5, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

 
               การสกัดก้ัน (Blocking) 
5.8.1                                                                            
การสกัดกั้นลูกบอลท่ีลอยอยู่กลางอากาศข้ามตาข่าย                      
ซึ่งเป็นการเล่นในครั้งสองนั้นถูกกติกาหรือไม ่

การวินิจฉัย                                                                                           
เป็นการเล่นท่ีถูกกติกา การเล่นผิดกติกาคือการสกัดกั้น                    
ลูกบอลท่ีมาจากการเสิร์ฟ ดังนั้นผู้ตัดสินท่ี 1                              
ควรเป่านกหวีดและให้สัญญาณว่าผิดกติกาเมื่อผู้เล่น
สกัดกั้นลูกบอลท่ีมาจากการเสิร์ฟ                                          
กติกาข้อ 14.1.1, 14.1.3, 14.5,14.6.3 
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5.8.2                                                                                
หากผู้เล่นท าการสกัดกั้นและอยู่ห่างจากตาข่าย
ประมาณ 1 เมตรได้หรือไม่ หากลูกบอลสัมผัสมือ                
ของผู้ท าการสกัดกั้นให้ถือเป็นการเล่นบอลต่อเนื่อง 

การวินิจฉัย                                                                           
ไม่มีค าจ ากัดความของ “ใกล้กับตาข่าย”                                        
ผู้ตัดสินจะต้องตัดสินว่าเป็นความผิดในการเล่นบอล
ติดต่อกัน 2 ครั้ง หากผู้ตัดสินเช่ือว่าการสัมผัสบอล                        
ครั้งแรกไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของการสกัดกั้น 
ระยะห่างจากตาข่ายมีความส าคัญเนื่องจากการสกัดกั้น
ต้องท าให้เสร็จสมบูรณ์“ใกล้คียงกับตาข่าย” อย่างไร                       
ก็ตามรูปร่างของผู้เล่นท่ีสูงท่ีอยู่ห่างจากตาข่ายมากกว่า                     
ผู้เล่นท่ีตัวเต้ียกว่าแต่มือสามารถอยู่เหนือตาข่ายได้ 
ดังนั้น“การใกล้ชิดกับตาข่าย” จึงอาจสัมพันธ์กันและ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ                                                                   
กติกาข้อ 9.3.4,14.1.1 

5.8.3                                                                               
ผู้เล่นท าการสกัดกั้นลูกบอลท่ีตาข่ายจะได้รับอนุญาต                
ให้เปล่ียนทิศทางลูกบอลได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                      
ในการสกัดกั้นเป็นการกระท าการป้องกัน/เกมรับ
(defensive) ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์เดียวกันกับ                        
การป้องกันลูกท่ีมาจากการรุกท่ีรุนแรง ผู้ตัดสินไม่ควร
อนุญาตให้มีการสัมผัสลูกบอลเป็นระยะเวลานาน                     
(เช่นการจับ) ในการการสกัดกั้นลูกบอลสามารถ                 
ถูกเปล่ียนทิศทางได้โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นไปตาม                     
ค าจ ากัดความของการสกัดกั้นและใช้เวลาสัมผัสบอล                     
ไม่นาน                                                                     
กติกาข้อ 14.2 
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บทท่ี 6 การขอเวลานอกและการถ่วงเวลา (Tiem outs and delays) 
           การขอเวลานอก (Time out) 
6.1.1                                                                       
หลังจากการขอเวลานอกและได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน
แล้ว ทีมท่ีขอเวลานอกสามารถอยู่ในบริเวณสนามได้
หรือไม ่

การวินิจฉัย                                                                       
ทีมท่ีขอเวลานอกไม่สามารถอยู่ในบริเวณสนามได้                  
ในระหว่างการขอหยุดการแข่งขันตามกติกาและ                     
การหยุดพักระหว่างเซต (รวมถึงการของเวลานอก                    
ทางเทคนิค) ผู้เล่นจะต้องอยู่ในบริเวณเขตรอบสนาม                      
ใกล้ม้านั่งของทีมตนเอง                                                     
กติกาข้อ 15.4.4, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

6.1.2                                                                       
หลังจากผู้ตัดสินท่ี 2 เป่านกหวีดให้สัญญาณหมดเวลา 
การขอเวลานอกแล้ว ผู้เล่นยังไม่เข้ามาในบริเวณสนาม 
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะลงโทษเป็นการถ่วงเวลาได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย                                                                       
สามารถด าเนินการได้ หลังจากหมดเวลานอกแล้ว                          
หากผู้เล่นยังไม่กลับเข้าไปในสนามให้เกิดความล่าช้า                         
ผู้ตัดสินท่ี 2 จะต้องก าชับว่าหมดเวลานอกแล้วและ
กระตุ้นให้ผู้เล่นท้ัง 2 ทีมกลับเข้ามาในสนาม มิฉะนั้น                              
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะลงในการถ่วงเวลา                            
กติกาข้อ 15.4.1, 16.1.1 แนวทางและค าแนะน า                   
ของผู้ตัดสิน 

6.1.3                                                                               
หากหมดเวลานอกของทีมท่ีขอเวลานอกแล้ว                         
ทีมฝ่ายตรงข้ามสามารถขอเวลานอกต่อได้หรือไม่
กรณีศึกษา 10.7 

การวินิจฉัย                                                                            
ผู้ตัดสินควรยินยอมในการขอเวลานอกต่อ และต้อง               
เป่านกหวีดและให้สัญญาณมืออย่างเป็นทางการในเวลา 
30 วินาที ซึ่งจะเริ่มเมื่อท้ังสองทีมกลับไปท่ีม้านั่ง                            
ท่ีก าหนด เมื่อครบ 30 วินาที ผู้ตัดสินเป่านกหวีดและให้
สัญญาณหมดเวลานอกและให้ผู้เล่นท้ังสองทีมกลับ                 
เข้าไปยังสนามแข่งขัน ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรแจ้งท้ังสองทีม
ด้วยว่าได้ใช้เวลานอกตามท่ีได้ขอแล้ว                                                            
กติกาข้อ 15.2.1, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

 

 

 



 

-29- 

6.1.4                                                                              
ระหว่างการแข่งขันหัวหน้าทีม A ขอเวลานอก                              
เป็นครั้งท่ีสองผู้ตัดสินท่ี 2 ได้อนุญาต ในขณะเดียวกัน                         
ก็ระบุว่าทีมท่ีขอเวลานอกครั้งท่ีสองคือทีม B หลังจาก                     
ผู้บันทึกได้ท าการบันทึกแล้ว ในเวลาต่อมาทีม B                                   
ได้ขอเวลานอก (ซึ่งเป็นการขอเวลานอกครั้งแรก                      
ของทีม) และผู้ตัดสินท่ี 2 ปฏิเสธและมีการประท้วง                              
จากทีม B ผู้ตัดสินท่ี 2 ก็ได้ทราบว่า ทีม A ได้ท าการ                     
ขอเวลานอกไปแล้วถึงสองครั้ง ผู้ตัดสินจะแก้ปัญหา                                                  
ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาการแข่งขันนี้อย่างไร 

การวินิจฉัย                                                                      
แม้จะพบว่าเป็นการขอเวลานอกเป็นครั้งท่ีสอง                         
ของทีม A ในกรณีนี้ถือเป็นว่าเป็นความผิดพลาด                     
ของผู้ตัดสิน                                                                                     
ทีม B ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อเริ่มการแข่งขัน
ใหม่เนื่องจากทีม A ได้รับอนุญาตให้เวลานอกเป็นครั้งท่ี
สองแล้ว (ในกรณีควรมีการบันทึกไว้ว่าเป็นการร้องขอ                               
ท่ีผิดระเบียบหรือเป็นการถ่วงเวลา)                     
กติกาข้อ 15.5.3, 15.5.4, 16.1, 16.2.1, 16.2.2, 
16.2.3 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

6.1.5 
สามารถอนุญาตการขออนุญาตท่ีผิดระเบียบหลังจากมี
การเตือนถ่วงเวลาหรือการลงโทษท่ีได้รับก่อนหน้านี้                      
ในการแข่งขันเดียวกันหรือไม ่

การวินิจฉัย 
การขออนุญาติท่ีผิดระเบียบครั้งแรกโดยทีมในการ
แข่งขันที่ไม่ส่งผลกระทบหรือล่าช้าเกมจะถูกปฏิเสธ                      
โดยไม่มีผลกระทบอื่นใด                                                       
ไม่มีอะไรในค าส่ังกฎเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนท่ี
จะร้องขอท่ีไม่เหมาะสม หากค าขอไม่เหมาะสมเป็นครั้ง
แรกโดยทีมงานควรพิจารณาว่าเป็น "ค าขอท่ีไม่
เหมาะสม" ไม่เป็นไรถ้าก่อนหน้านี้ทีมได้รับการอนุมัติ
ล่าช้า 
ดังนั้นหลังจาก DW หรือ DPอาจมีการ“ ร้องขอท่ี                        
ไม่เหมาะสม” และบันทึกไว้ในแผ่นคะแนน                                       
กติกาข้อ 15.11.2 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

6.1.6 (กรณีศึกษาใหม่) 
ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นทีม A ซึ่งไม่ใช่หัวหน้าทีม
ร้องขอเวลานอก ผู้ตัดสินท่ี 2 ไม่อนุญาตและแจ้งว่า                     
เป็นการขออนุญาตท่ีผิดระเบียบ ในขณะเดียวกัน
หัวหน้าทีม A ก็ได้ร้องขอเวลานอกเช่นกัน ผู้ตัดสินท่ี 2 
ควรจะอนุญาตหรือไม ่

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินสามารถแจ้งว่าเป็นการขออนุญาตท่ีผิดระเบียบ
ได้และจะไม่มีการลงโทษใดๆ เว้นแต่จะท าซ้ า                     
อย่างไรก็ตามไม่มีกฎท่ีห้ามไม่ให้หัวหน้าทีมร้องขอ 
การขอหยุดเล่นในระหว่างการแข่งขัน ดังนั้นผู้ตัดสินท่ี 2 
ควรยอมรับการร้องขอเวลานอกของหัวหน้าทีม                              
กติกาข้อ 15.3, 15.5.2, 15.5.4 แนวทางและค าแนะน า
ของผู้ตัดสิน 
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             การถ่วงเวลาการแข่งขัน (Game delays) 
6.2.1 

สามารถแจ้งเตือนถ่วงเวลา 2 ครั้ง ส าหรับทีมเดิม
ภายใน 1 เซตได้หรือไม่ 
อ้างอิง: กรณีศึกษา 10.8 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่สามารถแจ้งเตือนถ่วงเวลา 2 ครั้ง 
ส าหรับทีมเดิมภายใน 1 เซตได้                                                                                         
ทุกครั้งท่ีมีการแจ้งเตือนถ่วงเวลาจะถูกบันทึกไว้ในใบ
บันทึกด้วย ดังนั้นผู้บันทึกควรรีบแจ้งให้ผู้ตัดสินท่ี 1 
ทราบทันทีหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น (หรือแจ้งผ่านทาง                
ผู้ตัดสินท่ี 2)  
กติกาข้อ 16.2.1, 16.2.1.1, 16.2.1.2, 16.2.2, 16.2.3  

6.2.2 

ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้ผู้เล่นเข้าประจ าต าแหน่งท่ีเล่นช้า
และบ่อยครั้ง เนื่องจากต้องเช็ดแว่นตาและปัดทราย
ออกจากร่างกายเป็นผลให้ต้องขยายเวลาออกไปเกิน            
12 วินาที ได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรจะต้องควบคุมเวลาการในการแข่งขัน 
ให้ได้ไม่ใช่ให้ผู้เล่นมาเป็นผู้ควบคุมเวลา การขยายเวลา
ออกไปเกิน 12 วินาที ถือเป็นการถ่วงเวลา                                        

ผู้ตัดสินจะต้องควบคุมเวลาในระหว่างการรวมทีมและ
เตือนด้วยวาจาอย่างเหมาะสม หลังจากนั้นหากมีผู้เล่น
จงใจให้เกิดความล่าช้าในการแข่งขันผู้ตัดสินสามารถ                          
แจ้งเตือนถ่วงเวลาอย่างเป็นทางการได้                                   
กติกาข้อ 16.1.3  

6.2.3 

เมื่อผู้เล่นท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีจะต้องเป็นผู้เสิร์ฟในครั้ง
ถัดไปขออนุญาตผู้ตัดสินท่ี 1 เพื่อไปเช็ดหน้า                               
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรจะอนุญาตหรือไม่ 
 

การวินิจฉัย 

ในกรณีนี้ผู้ตัดสินควรปฏิเสธ เพราะผู้เล่นจะยืดเวลา      
ให้เกิน 12 วินาที เมื่อส้ินสุดเวลาในการเล่นลูก                            
ผู้เล่นควรรีบไปท าความสะอาดใบหน้าอย่างรวดเร็ว  

ผู้ตัดสินจะอนุญาตได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) เมื่อเกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้เล่น 

(2) เมื่อผู้เล่นไม่ได้จงใจให้เกิดคความล่าช้า  

กติกาข้อ 16.1.3 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

6.2.4 

ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้ผู้เล่นขอไปท าความสะอาดศรีษะ
และแขนโดยใช้ผ้าท่ีอยู่กับผู้ก ากับเส้น  ซึ่งแท้จริงแล้ว
เป็นผ้าส าหรับท าความสะอาดแว่นตาของผู้เล่น                                    
ได้หรือไม ่

อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.9 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่อนุญาต และพิจารณาได้ว่าเป็นการจงใจ
ให้เกิดความล่าช้าในการแข่งขัน และสามารถลงโทษ                            
ในการถ่วงเวลาได้                                                                           
กติกาข้อ 16.1.3 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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6.2.5 

หากทีมใดทีมหนึ่งท าให้การแข่งขันช้าโดยยังไม่เข้ามา                
ในพื้นท่ีการแข่งขันหลังจากท่ีผู้ตัดสินได้ประกาศ                     
เรียกแล้ว ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรด าเนินการอย่างไร 
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.12 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรลงโทษในการถ่วงเวลาก่อนเริ่มการ
แข่งขัน                                                          
กติกาข้อ 16.2.2  

6.2.6 

ในระหว่างการแข่งขัน หัวหน้าทีม A ขอเวลานอก                          
เป็นครั้งท่ี 2 ในเซตนั้น และผู้ตัดสินท่ี 2 ได้อนุญาตแล้ว 
และในขณะท่ีผู้เล่นเดินไปยังท่ีนั่งของพวกเขา ผู้บันทึก
แจ้งกับผู้ตัดสินท่ี 2 ว่าทีม A ได้ขอเวลานอกไปแล้ว                
หนึ่งครั้งในเซตนั้น ผู้ตัดสินท่ี 2 จึงเรียกท้ัง 2 ทีมกลับ
เข้ามายังต าแหน่งท่ีเล่นของพวกเขา และผู้ตัดสินท่ี 2                
ได้ลงโทษในการถ่วงเวลาแก่ทีม A กระบวนการจัดการ
เช่นนี้ถูกต้องหรือไม ่

การวินิจฉัย 

เป็นการพิจารณาส าหรับเวลาท่ีผ่านไปได้อย่างถูกต้อง  

ผู้ตัดสินท่ี 2 จ าเป็นต้องทราบจ านวนครั้งในการขอ                       
เวลานอกของแต่ละทีม และต้องปฏิเสธการขอเวลานอก 

พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้บันทึกๆ ลงในใบบันทึกคะแนนว่า                       
เป็นการขออนุญาตท่ีผิดระเบียบ                       
กติกาข้อ 15.5.3, 15.5.4, 16.1, 16.2.1, 16.2.2,16.2.3  
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              การขอหยุดการแข่งขันที่ได้รับการยกเว้น (Exceptional game Interruptions) 
6.3.1 

ผู้ตัดสินควรท าอย่างไร ถ้าผู้เล่นท่ีได้รับบาดเจ็บ                         
ออกจากสนามและไม่กลับเข้ามาในสนามหลังจาก                     
หมดเวลา 5 นาที 

อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.10 

การวินิจฉัย 

ทันทีท่ีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บและขอเวลานอกเพื่อ
รักษาพยาบาล ผู้ตัดสินจะต้องแน่ใจว่า 

(1) เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์หรือผู้ดูแลท่ีได้รับการ
รับรองต้องถูกเรียกเข้ามาในสนามโดยทันที                      
และบันทึกไว้เพื่อความไม่ประมาท เจ้าหน้าท่ี    
ทางการแพทย์จะถูกเรียกเข้ามาในสนาม                        
ในทันทีท่ีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะได้รับการ
ร้องขอจากผู้เล่นหรือไม่ก็ตาม 

(2) ผู้เล่นจะยังคงอยู่ในสนาม หรือบริเวณพื้นท่ีของ
ทีมตัวเอง 

(3) หากผู้ตัดสินอนุญาตให้ผู้เล่นท่ีได้รับบาดเจ็บ                      
ออกจากสนามหรือบริเวณพื้นท่ีของทีมตัวเอง                        
ผู้ตัดสินควรเป็นคนน าผู้เล่นออกมา 

(4) ผู้บันทึกต้องจดบันทึกข้อมูลท่ีส าคัญท้ังหมดอย่าง
ถูกต้อง 

(5) ผู้เล่นคนอื่นๆ จะได้รับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

ในกรณีนี้ทีมของผู้เล่นควรได้รับประกาศรักษาอาการ
บาดเจ็บและการยุติการแข่งขัน                                                 
กติกาข้อ 17.1.2  

6.3.2 

หากผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บเลือดออกเล็กน้อย จะได้รับ
อนุญาตให้ท าความสะอาดแผลอย่างรวดเร็วหรือไม่ 
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.11 

การวินิจฉัย 

ผู้เล่นจะรับการอนุญาต ผู้ตัดสินจะต้องระมัดระวัง                      
ในการบังคับใช้กติกาท่ีเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ                       
และมีเลือดออกเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน                                                                                    
หากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยผู้ตัดสินสามารถ                          
ให้ท าแผลได้โดยเร็ว (โดยไม่ถือว่าเป็นการล่าช้า หรือ
เวลานอก หรือเวลานอกทางการแพทย์) 
แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

6.3.3 

หากมีการขอเวลานอกทางการแพทย์ก่อนเริ่มการ
แข่งขันในขณะท่ีผู้เล่นคนอื่นๆ ก าลังเข้าสู่สนามเพื่อจะ
เริ่มการแข่งขัน ก็มีผู้เล่นขอเวลานอกทางการแพทย์ 
เนื่องจากเขามีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจเพราะเกิด
อาการหอบหืด ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรจะอนุญาตหรือไม่ 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรจะอนุญาต ถึงแม้ว่าท้ังสองทีมจะยัง
ไม่ได้เริ่มการแข่งขัน (การเสิร์ฟครั้งแรก) ถือว่าทีมนั้น             
ได้ขอเวลานอก หรือเวลานอกทางการแพทย์ตามกติกา
การแข่งขันแม้จะยังไม่มีการแข่งขันเกิดข้ึน 

กติกาข้อ 17.1.2 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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6.3.4 

หากผู้เล่นท่ีขอเวลานอกทางการแพทย์ ร้องขอ
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีได้รับการรับรอง เขามีสิทธิ์                         
ท่ีจะปฎิเสธการรักษาปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นท่ีเข้ามา                       
ในสนามก่อนอย่างรวดเร็วได้หรือไม ่
 

การวินิจฉัย 

สามารถปฏิเสธได้ หากผู้เล่นต้องการเจ้าหน้าท่ีทางการ 
แพทย์ท่ีได้รับการรับรอง เจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ท าการปฐมพยาบาล  

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ                        
ถึงความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีได้รับ
การรับรองในการปฏิบัติหน้าท่ีของพวกเขา  
กติกาข้อ 17.1.2 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

6.3.5 

ผู้ตัดสินจะอนุญาตหรือไม่ หากผู้เล่นไม่ขอความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์หลังจากท่ีได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย และมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดข้ึนภายในระยะ 
เวลาอันใกล้ 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินสามารถอนุญาตได้ หากเป็นความประสงค์                
ของผู้เล่น                                                                                 
ผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องคอยดูผู้เล่นอย่างเคร่งครัด                  
ในช่วงเวลานี้ 
ผู้ตัดสินทุกคนควรรับทราบด้วย เว้นแต่เป็นกรณีท่ี
ร้ายแรง บุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดค้านได้                           
แต่ท้ายท่ีสุดผู้เล่นจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าเขาจะสามารถ
กลับมาแข่งขันอีกครั้งหรือไม่ 
กติกาข้อ 17.1.2 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

6.3.6  
หากทีมใดทีมหนึ่งขอให้ผู้ตัดสินสูงสุดตรวจสอบแสงท่ีมี
ไม่เพียงพอ ผู้ควบคุมการแข่งขันขอให้ผู้ตัดสินยุติ                           
การแข่งขันและจัดการแข่งขันอีกครั้งในเช้าวันถัดไป 
โดยคะแนนการแข่งขันยังคงเป็น 0–0 มีหลักเกณฑ์อะไร
ส าหรับผู้ควบคุมการแข่งขันในการตัดสินใจว่าจะ
ด าเนินการแข่งขันต่อไปหรือไม ่
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.13 

การวินิจฉัย 

ผู้ควบคุมการแข่งขันควรพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(1) ไม่มีการก าหนดแสงธรรมชาติสูงสุดหรือต่ าสุด

ส าหรับการแข่งขันในเวลากลางวัน อย่างไรก็ตาม 
แสงสว่าง 1,000 ลักซ์ท่ีต่อพื้นท่ี 1 เมตรเหนือ  
พื้นสนามสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ 

(2) สภาพแวดล้อมในการแข่งขันเป็นปกติ มีความ
เป็นไปได้ส าหรับผู้เล่นตลอดช่วงเวลาท่ีเหลือของ
การแข่งขัน 

(3) หัวหน้าทีมหวังจะให้ยุติการแข่งขัน แต่ผู้เล่นท้ัง
สองทีมมีความเห็นตรงกันว่าควรให้มีการแข่งขัน
ต่อ 

(4) มีการจัดหาไฟส ารอง ท่ีช่วยให้การแข่งขันด าเนิน
ต่อไปได้ 

(5) มีตารางการเล่นส าหรับวันถัดไป 

กติกาข้อ 1.6 
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6.3.7 

ในระหว่างการแข่งขันหากมีผู้เล่นโกหกแจ้งว่าได้รับ
บาดเจ็บ ขอให้ผู้ตัดสินท่ี 1 หยุดการแข่งขันโดย
กระทันหันและกล่าวหาว่าไม่มีการป้องกันอันตราย                        
แก่ผู้เล่น ผู้ตัดสินจะหยุดการเล่นหรือไม่ 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินจะหยุดการแข่งขันไม่ได้ หลังจากท่ีมีการ                                        
เป่านกหวีดตามท่ีอ้างว่าได้รับบาดเจ็บ ผู้ตัดสินท่ี 1                           
จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงการตัดสินใจได้และ                         
ต้องให้ทีมนั้นลงแข่งขัน  

ตามกติกาการแข่งขันผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดก็ต่อเมื่อ
มั่นใจว่ามีการบาดเจ็บอย่างรุนแรง หรือผู้เล่นอาจได้รับ
บาดเจ็บหากมีการแข่งขันต่อ 

การเป่านกหวีด (หากเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังจบ                
การเล่นลูกและก่อนท าการเสิร์ฟลูกบอล) แสดงถึงจะมี
การลงเล่นอีกครั้งแสดงว่าทีมนั้นพร้อมท าการแข่งขัน
แล้ว 

กติกาข้อ 17.1.1 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
6.3.8 

ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้ผู้เล่นขอความช่วยเหลือจาก                      
ผู้ตัดสินโดยตรงหากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 

เป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินในการรักษา                         
ความปลอดภัยให้แก่ผู้เล่นโดยท่ีไม่ได้เจาะจงช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคล 

ความรับผิดชอบหลักของผู้ตัดสินในสถานการณ์ต่างๆ 
อาทิเช่น ความมั่นใจว่าจะมีเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์
เข้าถึงอย่างรวดเร็วเท่าท่ีเป็นไปได้ (ตามระเบียบ                         
การขอความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์)  
กติกาข้อ 17.1.2, 23.2.7 แนวทางและค าแนะน า                                      
ของผู้ตัดสิน 

6.3.9 

ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้ทีมใดทีมหนึ่งขอความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ ในระหว่างการแข่งขันหรือระหว่างการ
ขอเวลานอกหรือเวลานอกทางเทคนิคได้หรือไม่ 
 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินสามารถอนุญาตได้ การร้องขอนี้ถูกต้องตาม
ระเบียบและควรจะเริ่มให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้โดย
เจ้าหน้าท่ี ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะร้องขอและได้รับช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ในบริเวณท่ีนั่งของตนเองในระหว่าง                           
การแข่งขัน หรือระหว่างการขอเวลานอก หรือ                            
เวลานอกทางเทคนิค 

แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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6.3.10 

หากมีกิ่งไม้ยื่นอยู่เหนือบริเวณสนามการแข่งขันซึ่งก่อน
หน้านี้ได้รับการอนุมัติและแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว
โดยผู้ควบคุมการแข่งขัน จะผิดกติกาหรือไม่หากผู้เล่น
โยนลูกบอลขึ้นไปเพื่อจะท าการเสิร์ฟแต่ลูกบอลไป
กระทบกิ่งไม้นั้น 

การวินิจฉัย 

ผู้เล่นไม่ได้ท าผิดกติกาแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ควบคุม
การแข่งขันแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วเกี่ยวกับ
สถานการณ์นี้ ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรให้มีการเสิร์ฟใหม่อีกครั้ง  

กติกาข้อ 1.1, 8.4.2, 17.2  

 
            การเปล่ียนแดนและการหยุดพัก (Couts switches and Interval) 
6.4.1                                                                                      
หากผู้เล่นท าการเปล่ียนแดนช้าผู้บันทึกและผู้ตัดสิน       
ควรแก้ไขคะแนนหรือไม ่

การวินิจฉัย                                                                              
ไม่ควรมีการแก้ไขคะแนน แต่ละทีมต้องได้รับการแจ้ง
เตือนใหท้ าการเปล่ียนแดนโดยเร็วท่ีสุด                                                    
กติกาข้อ 18.2.2 

6.4.2                                                                                       
ในระหว่างการแข่งขันมีการขัดจังหวะการแข่งขัน                      
หากมีโทรทัศน์หลายสถานีร้องขอทบทวนการรีเพลย์การ
ถ่ายทอดสัญญาณซ้ า ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอย่างไร 

การวินิจฉัย                                                                           
เป็นส่ิงท่ีส าคัญมากท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องแจ้งไปยัง                                       
ผู้ควบคุมการแข่งขัน                                                                   
เมื่อผู้ตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการละเมิดการแข่งขัน                                                            
ในขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการ
แข่งขัน                                                                              
ผู้ควบคุมการแข่งขันควรแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 
ใหเ้จ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันประสานไปยังผู้ประสานงาน
ของสถานีโทรทัศน์ และเจ้าหน้าท่ีๆเป็นตัวแทนจาก 
FIVB (สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ) และผู้ตัดสินท่ี 1 
จะพูดคุยกับผู้เล่นในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น                                                                     
กติกาข้อ 16.1.3 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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บทท่ี 7 การผิดมารยาท (Misconduct) 
          การผิดมารยาทไม่รุนแรง (Minor misconduct) 
7.1.1 

การท่ีผู้ตัดสินแจ้งเตือนด้วยวาจาและให้บัตรเหลือง                        
แก่ผู้เล่น ในความเป็นจริงแล้วเป็นการเตือนผู้เล่น                        
ท้ัง 2 คน หรือท้ังทีมใช่หรือไม่ 
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.14 

การวินิจฉัย 

ใช่ ในความเป็นจริงแล้วผู้ตัดสินท่ี 1 การเตือนด้วยวาจา 
เมื่อผู้เล่นกระท าผิดมารยาทเมื่อมีการแจ้งเตือนอย่างเป็น
ทางการด้วยการให้บัตรเหลือง หมายถึง ผู้ตัดสินก าลัง                      
ส่งสัญญาณให้แต่ละทีมทราบว่าถึงระดับท่ีต้อง                 
มีบทลงโทษแล้ว อย่างไรก็ตามการเตือนเช่นนี้จะทราบ
เฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น 

กติกาข้อท่ี 20.1, 20.2 แนวทางและค าแนะน า                              
ของผู้ตัดสิน 

7.1.2 

ผู้ตัดสินสามารถแจ้งเตือนและลงโทษทีมหรือผู้เล่น                           
ท่ีกระท าผิดมารยาทได้กี่ครั้งในระหว่างการแข่งขัน 

อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.15 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินสามารถแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการในกรณี                 
ท่ีทีมมีการกระท าผิดมารยาทเพียง 1 ครั้ง ในระหว่าง                  
การแข่งขัน                                                                            
โดยการให้บัตรเหลือง หากมีการกระท าผิดมารยาท                       
เพิ่มอีกโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในทีมในระหว่างการ
แข่งขันจะต้องมีการลงโทษด้วยบัตรแดง (สูงสุดไม่เกิน                     
2 ครั้ง/เซต/ผู้เล่น)  
กติกาข้อ 20.1, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

 

           การท าผิดมารยาทที่น าไปสู่การท าโทษ (Misconduct leding to sanctions) 
7.2.1 

ผู้ตัดสินท าถูกต้องหรือไม่ท่ีให้บัตรแดงแก่ผู้เล่นท่ีเจตนา
เตะบอลออกนอกสนาม                                                          
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.1.16 

การวินิจฉัย 

ถูกต้อง ผู้ตัดสินลงโทษผู้เล่นท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ได้หากเป็นความผิดโดยเจตนาและมีหลักฐาน  

กติกาข้อ 20.2.1, 20.3.1  
7.2.2 

ผู้เล่นได้รับบัตรแดงได้กี่ครั้งใน 1 เซต  
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.1.17 

การวินิจฉัย 

ผู้เล่นได้บัตรแดงได้ 2 ครั้งใน 1 เซต หากมีพฤติกรรม 

ท่ีไม่เหมาะสมเป็นครั้งท่ี 3 โดยผู้เล่นคนเดิมจะถูกลงโทษ
โดยการให้แพ้การแข่งขันในเซตนั้น 

กติกาข้อ 20.3.1 
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7.2.3 

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีผู้เล่นดึงตาข่ายและท าให้                        
เสาขึงตาข่ายเสียหาย 

อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.18 

การวินิจฉัย 

ผู้เล่นจะถูกลงโทษในกรณีผิดมารยาทโดยได้บัตรแดง                    
และผู้เล่นจะถูกปรับตามธรรมเนียมหลังการแข่งขัน                   
ในกรณีผู้เล่นได้บัตรแดง  
การแข่งขันสามารถเริ่มแข่งอีกสนามได้โดยคะแนน    
ยังคงเท่าเดิม อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการลงโทษ                      
ด้วยบัตรแดงฝ่ายตรงข้ามจะได้รับบคะแนนพิเศษ                         
เพิ่มหนึ่งคะแนนและได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกบอล 

กติกาข้อ 20.2.1, 20.3.1, แนวทางและค าแนะน า                    
ของผู้ตัดสิน 

7.2.4  
ในระหว่างการแข่งขันหากผู้ตัดสินท่ี 2 ได้ยินการแสดง
ความคิดเห็นท่ีไปในทางเส่ือมเสียเกี่ยวกับผู้ตัดสินท่ี 1                     
ผู้ตัดสินท่ี 2 ควรท าอย่างไร 
 

การวินิจฉัย 

ในเบ้ืองต้นผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องแจ้งการกระท านั้น                             
ให้ผู้ตัดสินท่ี 1 ทราบ ในช่วงพักระหว่างการแข่งขัน  

ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรเตือนหรือลงโทษตามความเหมาะสม         
ผู้ตัดสินต้องคอยดูสถานการณ์และระดับของความผิด 
และสามารถเตือนหรือลงโทษตามระดับความผิดนั้นๆ 
หากความผิดเกิดขึ้นระหว่างพักระหว่างเซตการแข่งขัน
การลงโทษจะต้องน าไปใช้เมื่อเริ่มการแข่งขันในเซต                    
ถัดไป                                                                           
นอกจากนี้ยังน าไปใช้กับการผิดมารยาทก่อนเริ่มการ 
แข่งขัน ซึ่งหมายถึงก่อนการเสิร์ฟลูกบอลครั้งแรกของ
การแข่งขัน 

กติกาข้อ 20.1, 20.2, 20.4 
7.2.5 

การลงโทษผิดมารยาทโดยบัตรแดงช่วงพักระหว่างเซต                
ท่ี 2 ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอย่างไร 
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.1.19 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องท าการลงโทษในช่วงเริ่มต้นของ                
เซตถัดไป หลังจากลงโทษด้วยบัตรแดงผู้ตัดสินจะต้อง                     
ให้สัญญาณทีมท่ีได้ท าการเสิร์ฟ                                                  
หากทีมท่ีได้รับการลงโทษด้วยบัตรแดงมีสิทธ์ท าการ
เสิรฟ์ทีมตรงข้ามจะได้สิทธิ์ท าการเสิร์ฟและต้องเปล่ียน
ล าดับการเสิร์ฟหนึ่งต าแหน่ง                                                  
หากทีมท่ีได้รับการลงโทษด้วยบัตรแดงเป็นทีมรับ                          
ลูกเสิร์ฟให้ทีมฝ่ายตรงข้ามได้ 1 คะแนนและคงล าดับ
การเสิร์ฟเหมือนเดิม 

กติกาข้อ 20.3.1, 20.4, ค าแนะน าของผู้บันทึกคะแนน 
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7.2.6 

หากมีผู้เล่นท่ีไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ตัดสิน                           
และฉีกชุดแข่งขันด้วยความโกรธ ผู้ตัดสินท่ี 1                        
จะพิจารณาให้เป็นการผิดมารยาทหรือเป็นการถ่วงเวลา
การแข่งขัน 

อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.20 

การวินิจฉัย 

ผู้ตัดสินสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ี                       
หยาบคาย การกระท าของผู้เล่นท่ีฉีกชุดแข่งขัน                          
จะได้รับการลงโทษด้วยบัตรแดง และผู้เล่นจะได้รับการ
ลงโทษด้วยบัตรแดงสูงสุด 2 ครั้งในเซตเดิม 
กติกาข้อ 20.3.1 

7.2.7 
หลังจากผู้ตัดสินท่ี 1 เป่านกหวีดส้ินสุดการแข่งขัน                  
มีผู้เล่นไม่พอใจในการตัดสินและท าลายหมายเลข                     
สนามท่ีติดอยู่ท่ีนวมหุ้มเสาด้านเก้าอี้ผู้ตัดสินท่ี 1                          
แม้จะส้ินสุดการแข่งขันแล้วสามารถบันทึกไว้ใน 

ใบบันทึกการแข่งขันได้หรือไม่ 
อ้างอิง : กรณีศึกษา 10.21 

การวินิจฉัย 

ใช่ ผู้ตัดสินควรท าการบันทึกเหตุการณ์ไว้ในช่อง                      
หมายเหตุของใบบันทึกการแข่งขัน 

กติกาข้อ 20.4, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

7.2.8 
หากมีผู้ฝึกสอนยืนอยู่นอกสนามในระหว่างการแข่งขัน 
หมิ่นประมาทผู้ตัดสินด้วยค าวาจาและท่าทางผู้ตัดสิน                
ควรท าอย่างไร 
 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินไม่สามารถลงโทษผู้ฝึกสอนได้ในกรณี               
การผิดมารยาทเนื่องจากไม่ใช่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน                          
หากเป็นผู้ฝึกสอนท่ีได้รับการรับรอง ผู้ตัดสินสามารถ        
แจ้งผู้ควบคุมการแข่งขันเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้                         
ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีสามารถตัดสินได้ว่าควรเพิกถอนการรับรอง
ในเวลาท่ีเหลือของการแข่งขันหรือไม่ 
กติกาข้อ 4.1.1, 4.1.4, แนวทางและค าแนะน า 
ของผู้ตัดสิน 

7.2.9 
หลังจากการตัดสินของผู้ตัดสินท่ี 1 เกี่ยวกับการพิสูจน์
รอยบอล ผู้เล่นได้น ากล้องของเขาถ่ายรูปรอยบอล
เกี่ยวกับการพิสูจน์รอยบอลภายหลังการแข่งขันได้น ารูป
ถ่ายให้ผู้ควบคุมการตัดสินดู และอ้างว่าผู้ตัดสินท่ี 1                 
ได้ตัดสินผิด ผู้ควบคุมการตัดสินควรท าอย่างไร                        
และผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอะไรในระหว่างการแข่งขัน 

การวินิจฉัย 
ผู้เล่นท่ีเกี่ยวข้องควรได้รับการลงโทษส าหรับการ
ประพฤติหยาบคายโดยผู้ตัดสินท่ี 1 ตามกฎข้อ 20.2.1 
เจ้าหน้าท่ี FIVB ควรปฏิเสธการใช้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
รูปภาพหรือส่ิงอื่นๆ ท่ีไม่ใช่หลักฐานอย่างเป็นทางการท่ี
ได้ในระหว่างการแข่งขัน 
กติกาข้อ 19.1.2, 19.1.3, 20.2.1 

7.2.10 
หากหลังจากหมดเวลานอกเทคนิคมีการให้ใบแดงกับ                        
ผู้เล่นทีมท่ีจะท าการเสิรฟ์เพราะมีความประพฤติไม่
เหมาะสม เมื่อจบการเล่นลูกก่อนพักเวลานอก                         
ทางเทคนิคทีมฝ่ายรับจะได้สิทธิ์ในการเสิรฟ์ใช่หรือไม่ 

การวินิจฉัย 

ใช่ หลังจากผู้ตัดสินท่ี 1 ลงโทษด้วยใบแดงให้กับผู้เล่น
ทีมท่ีท าการเสิรฟ์สิทธิ์ที่จะให้ท าการเสิรฟ์จะเป็นของทีม
ฝ่ายตรงข้ามและหากเป็นฝ่ายเสิร์ฟจะได้รับคะแนนเพิ่ม 
1 คะแนนและได้ท าการเสิร์ฟต่อไป 

กติกาข้อ 20.2.1; 20.3.1 
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บทท่ี 8 ผู้ตัดสิน (Referees) 
         ฝ่ายท าหน้าที่ในการตัดสินและการปฏิบัติหน้าที่ (Refereeing corps and procedures) 
8.1.1 

หลังจากจบการแข่งขันหัวหน้าทีมท่ีแพ้ในการแข่งขันนั้น             
ได้เข้าไปสอบถามผู้ตัดสินท่ี 1 ในเรื่องการถูกบอลของ                      
ผู้เล่นจากการสกัดกั้น ซึ่งผู้ก ากับเส้นท้ังสองคนได้ให้
สัญญาณการถูกบอลจากการสกัดกั้นแต่ผู้ตัดสินท่ี 1 
ปฏิเสธไปว่าการตัดสินใจของเขาถือเป็นที่ส้ินสุด                              
หัวหน้าทีมจะสามารถประท้วงอย่างเป็นทางการ                           
ได้หรือไม ่

การวินิจฉัย 

เหตุการณ์นี้เป็นปัญหาส าคัญมากผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องใช้
เทคนิคในการตัดสินการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันเป็นส่ิง
ส าคัญมาก อย่างไรก็ตามการประท้วง                       
อย่างเป็นทางการนี้ไม่สามารถท าได้เพราะการตัดสิน                         
ผู้ตัดสินท่ี 1 ถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด 
กติกาข้อ 21.2, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

8.1.2 

ในระหว่างการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในสนามท่ี 1                
เซตท่ี 3 ทีม A มีคะแนนน า 1:0 และในการเล่นลูก   
ครั้งต่อไปทีม A เป็นฝ่ายชนะการเล่นลูก ผู้บันทึก 
ด้วยระบบอิเลคทรอนิคได้ให้คะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน
ให้กับทีม A แต่เนื่องจากแท็บเล็ตมีการตอบสนองช้า                     
จึงยังไม่ปรากฏผลคะแนนของทีม A และอีกไม่กี่วินาที
ต่อผู้บันทึกคิดว่ายังไม่ได้บันทึกคะแนนของทีม A                            
จึงบันทึกคะแนนเพิ่มให้อีก 1 คะแนน และไม่กี่วินาที                  
ผลคะแนนของทีม A  ปรากฏ 3:0                                               
แม้จะมีค าแนะน าจากผู้ร่วมงานแต่ผู้บันทึกยืนยันว่า
คะแนน 3:0 นั้นถูกต้องแล้ว ในท่ีสุดทีม A เป็นฝ่ายชนะ
ด้วยคะแนน 15:12    
หลังจากท่ีได้มีการลงช่ือในแผ่นบันทึกการแข่งขันแล้ว                                
มีการยืนยันว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจริง                                                  
จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้คะแนน
ได้อย่างไรผู้ตัดสินสามารถท าอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผล            
การแข่งขันนี ้

การวินิจฉัย 

ประเด็นนี้เป็นเรื่องส าคัญในการให้คะแนนผิดพลาด
สามารถท าการประท้วงได้ในเวลานั้น การประท้วง
ท้ังหมดจะได้รับการจัดการในเวลานั้น เนื่องจาก                   
ใบบันทึกการแข่งขันลงนามโดยหัวหน้าทีมท้ังสอง        
โดยไม่มีการประท้วง  จึงไม่สามารถท าส่ิงใดเกี่ยวกับ
ความผิดพลาดนี้ได้                                                                              
มีเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 5 คน ใครจะเป็นผู้ระบุ
ข้อผิดพลาดในการให้คะแนน และใครมีอ านาจแก้ไข
ก่อนเริ่มการแข่งขันครั้งต่อไป 
1. ผู้บันทึกควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ทราบคะแนน   
.  ท่ีได้(เช่น 1:0) และส่ิงท่ีควรกระท าหลังจากได้คะแนน 
.  เพิ่ม(ในกรณีนี้ 2:0)  
2. ผู้ช่วยผู้บันทึก(ผู้บันทึกส ารองซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน า                   
.   เกี่ยวกับคะแนนท่ีถูกต้อง) ควรยืนยันและควรแนะน า                       
.   ให้เรียกผู้ตัดสินท่ี 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา                       
.   ก่อนเริ่มการแข่งขันต่อ  
3. ผู้ตัดสินส ารองท่ีใช้ e-Score/แท็บเล็ตส ารอง             
.   ควรแจ้งให้ผู้ควบคุมการแข่งขันทราบในระหว่าง                       
.   เซตแรกว่ามีปัญหากับเทคโนโลยีและพวกเขา                          
.   ไม่สามารถบันทึกการแข่งขันได้ในระหว่าง                                 
.   การแข่งขัน  
4. ผู้ตัดสินท้ังสองควรตรวจสอบคะแนนหลังจากการ      
.   เล่นลูกทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขคะแนน 
.   ท่ีถูกต้องบนบนโต๊ะผู้บันทึกและป้ายแสดงคะแนน                     
.   ภายนอกสนาม 
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 การวินิจฉัย (ต่อ) 
การท างานเป็นทีมในขณะแข่งขัน ความรับผิดชอบส่วน
บุคคลและการส่ือสารจะช่วยให้มั่นใจว่าข้อผิดพลาด
ประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้น  
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ของการแข่งขันอาจมี
บทบาทในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการให้คะแนน                     
ได้เช่นกัน                                                                  
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีๆ ระบไุว้ข้างต้นมีความ
รับผิดชอบหลักเพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนถูกต้องก่อนเริ่ม
การแข่งขัน  
ในการจัการแข่งขันที่ไม่จ านวนเจ้าหน้าท่ีจ ากัด ผู้ตัดสิน
ท้ังสองคนจะต้องตรวจสอบคะแนนหลังการแข่งขันทุก
ครั้งเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการท าคะแนน
ประเภทนี้ 
กติกาข้อ 6.1.3, 21.1, 23.2.3, 24.2.2.1, 25.2.2.1, 
25.2.2.2, 25.2.2.4, 25.2.2.6, แนวทางและค าแนะน า 
ของผู้ตัดสิน “การลงโทษ 21-25” และ การประท้วง 

            
          ผู้ตัดสินที่ 1 (First referee) 
8.2.1 
ถ้าผู้เล่นลอดใต้ตาข่ายเพื่อโต้แย้งค าตัดสิน 
ของผู้ก ากับเส้นผู้เล่นจะได้รับบัตรแดงหรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ใช่ ผู้เล่นคนใดก็ตามท่ีลอดใต้ตาข่ายหรือเขตขยาย ท่ี
สมมุติใต้ตาข่าย เพื่อตรวจสอบจุดตกของลูกบอลจะต้อง
ได้รับการลงโทษเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากผู้ตัดสิน                 
ด้วยบัตรแดง 
กติกาข้อ 22.3.1.1,22.3.2.2, แนวทางและค าแนะน า 
ของผู้ตัดสิน 

8.2.2 
การหยุดการแข่งขันและการแข่งขันล่าช้าเพราะผู้ตัดสิน
ท่ี 1 ท านกหวีดเสียหายและไม่ได้น านกหวีดส ารองมา
ด้วยผู้ตัดสินควรป้องกันปัญหานี้อย่างไร 

การวินิจฉัย 
ตัดสินควรพกชุดอุปกรณ์ตัดสินส่วนตัวตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการ์ด เหรียญ และนกหวีด ผู้ตัดสินต้อง
ไม่วางใจว่าอุปกรณ์จะพร้อมตลอดจะต้องเตรียมการเผ่ือ
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
กติกาข้อ 22.3, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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8.2.3 
หากเด็กส่งบอลสัมผัสลูกบอลก่อนท่ีผู้เล่นจะสามารถเข้า
เล่นลูก ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรให้เริ่มเล่นใหม่ใช่หรือไม่  

การวินิจฉัย 
ใช่ ผู้ตัดสินท าถูกต้องท่ีให้เริ่มเล่นใหม่ในคะแนนนี้ ใน
กรณีนี้ถือว่าเด็กส่งบอลได้สัมผัสกับลูกบอล                                    
ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีถ่ายทดสดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง                          
ซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นท่ีการเล่นลูกไม่ถือว่าเป็นส่ิงรบกวน
จากภายนอก ยกเว้นว่า พวกเขาได้เริ่มสัมผัส (หรือการ
สัมผัสท่ีคุกคาม) ผู้เล่นหรือลูกบอลเจ้าหน้าท่ีท่ีสัมผัส                      
ลูกบอลในการท างานปกติของพวกเขาจึงไม่ถือว่าเป็น
การรบกวน 
กติกาข้อ 17.2, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

 
       ผู้ตัดสินที่ 2 (Second referee) 
8.3.1 
หากลูกบอลสัมผัสพื้นทราย และผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่ได้อยู ่
ในต าแหน่งท่ีจะตัดสินลูกนี้ได้ ผู้ตัดสินท่ี 2                           
ควรท าอย่างไร 

การวินิจฉัย 
กรณีนี้ผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องเป่านกหวัดทันทีในตอนท่ีลูกบอล
สัมผัสพื้นทราย 
กติกาข้อ 23.3.2.5 

8.3.2 
ลูกเสิร์ฟสัมผัสตาข่ายทางด้านผู้ตัดสินท่ี 2 ผู้ตัดสินท่ี 2 
ต้องเป่านกหวีดหรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 2 ไม่ต้องเป่านกหวีด การท่ีลูกบอลสัมผัส                       
ตาข่ายหลังการเสิร์ฟไม่ถือเป็นความผิด 
กติกาข้อ 12.6.2.1,23.3 

8.3.3 
ในเวลาท่ีฝ่ายตรงข้ามจะท าการเสิร์ฟลูกบอลผู้ตัดสินท่ี 2                   
ก าลังคุยอยู่กับทีมฝ่ายรับ ผู้เล่นท่ีจะเสิร์ฟลูกบอลจึง              
หยุดจนกว่าทีมฝ่ายรับจะพร้อม ถึงแม้ว่าผู้ตัดสินท่ี 1        
เป่านกหวีดให้สัญญาณการเสิร์ฟลูกบอลแล้วก็ตาม                                    
ผู้ตัดสินท่ี 2 จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีนี้ได้อย่างไร 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องไม่ให้มีการเสิร์ฟจนกว่าจะแน่ใจว่า                   
ทีมฝ่ายรับพร้อมท่ีจะรับลูกเสิร์ฟ                                                     
ผู้ตัดสินท่ี 2 จะต้องส่ือสารข้อมูลท่ีส าคัญไปให้ผู้ตัดสินท่ี 
1ว่าทีมฝ่ายรับยังไม่พร้อมเพื่อให้ผู้ตัดสินท่ี 1 ต้อง
ตัดสินใจเป่านกหวีดให้ท าการเสิร์ฟหรือไม่ 
ในกรณีผู้ตัดสินท่ี 1 สามารถตัดสินใจได้ตามข้อมูลท่ีมีอยู่
และนี้คือลักษณะการท างานร่วมกันของผู้ตัดสิน 
กติกาข้อ 12.3,21.2 

8.3.4 
ผู้เล่นเสิร์ฟลูกบอลจากด้านนอกเส้นขอบสนาม                      
และผู้ตัดสินท่ี 2 เป่านกหวีดเพื่อช้ีว่าเป็นการกระท าผิด                                     
ผู้ตัดสินท่ี 2 ตัดสินถูกต้องหรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 2 ท าไม่ถูกต้อง เพราะอยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าท่ีของผู้ตัดสินท่ี 2                                                                           
กติกาข้อ 23.3 แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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8.3.5 
ลูกบอลได้ลอดใต้ตาข่ายผู้ตัดสินท่านใดควรตัดสิน                            
ลูกกรณีนี้ 
 

การวินิจฉัย 
ตามกติกาข้อ 23.3.2.6 ความผิดนี้อยู่ในอ านาจหน้าท่ีใน
การตัดสินของผู้ตัดสินท่ี 2 ดังนั้นผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องรอให้ผู้
ตัดสินท่ี 2 บ่งช้ีลักษณะการกระท าผิดและผู้เล่นท่ีกระท า
ผิดหากจ าเป็นต้องบอกทีมท่ีได้เสิร์ฟด้วย 
กติกาข้อ 23.3.2.6 

 
          ผู้บันทึกและผู้ช่วยผู้บันทึก (Scorer and assistant scorer) 
8.4.1 
ผู้เล่นหมายเลข 1 เสิร์ฟลูกบอลและได้คะแนนหลังจากท่ี                      
ผู้บันทึกแจ้งเตือนผู้ตัดสินท่ี 2 ว่าผู้เล่นหมายเลข 2                        
เป็นผู้เสิร์ฟลูกเสิร์ฟก่อนหน้านี้ผู้ตัดสินควรจะแก้ไข
สถานการณ์นี้อย่างไร 
อ้างอิง: กรณี 10.22 
 
 
 

การวินิจฉัย 
โดยทีมท่ีเสิร์ฟยังได้รับแต้มจากการเสิร์ฟและยังได้เสิร์ฟ
อย่างต่อเนื่องโดยผู้เล่นหมายเลข 2                                                 
ใบบันทึกการแข่งขันต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามล าดับการเสิร์ฟเพื่อท่ีจะเริ่มเล่นใหม่กรณีพบว่ามี                   
ผู้เล่นเสิร์ฟผิดล าดับผู้เสิร์ฟผิดล าดับจะถูกลงโทษโดย        
เสียสิทธิลูกเสิร์ฟนั้น หากคะแนนถูกต้องแล้วให้เตือน                      
ผู้เล่นก่อนท่ีจะท าการเสิร์ฟ ในกรณีนี้ผู้บันทึกและผู้ช่วย
ระบุความผิดพลาดโดยการระบุล าดับผู้เสิร์ฟท่ีถูกต้อง
ก่อนท่ีจะท าการเสิร์ฟ                                                                               
ผู้ตัดสินท่ี 2 จะต้องไม่ส่ังหยุดการเล่นลูกแม้ว่าผู้บันทึก
พบว่าระหว่างการเล่นลูกนั้นผู้เสิร์ฟผิดล าดับการเสิร์ฟ
ก าลังท าการเสิร์ฟอยู่ 
กติกาข้อ 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.6.1.1, 24.2.2.2, 
25.2.2.1, 25.2.2.2 

8.4.2 
หัวหน้าทีมสามารถสอบถามจ านวนครั้งท่ีฝ่ายตรงข้าม                             
ขอเวลานอกจากผู้บันทึกได้หรือไม่                                           
อ้างอิง : กรณี 10.23                         

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกต้องไม่ตอบรับการร้องขอนี้และควรแจ้ง                        
ผู้ตัดสินท่ี 2 ทราบ                                                                
หัวหน้าทีมสามารถถามจ านวนครั้งท่ีทีมตัวเองขอเวลา
นอกไปแล้วได้แต่ต้องไม่ถามซ้ าๆ เพื่อถ่วงเวลาแข่งขัน 
กติกาข้อ 15.1, 16.1, 24.2 
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         ผู้ก ากับเส้น (Line judges) 
8.5.1 
ถ้าผู้ก ากับเส้นให้สัญญาณว่าลูกออก แต่ผู้ก ากับเส้น                   
อีกคนให้สัญญาณว่าลูกลง ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรท าอย่างไร 
 
 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสิน 1 ควรยอมรับสัญญาณจากผู้ก ากับเส้นท้ัง 2                     
ไม่ว่าจะอยู่ต าแหน่งไหนบนสนาม จากนั้นสุดท้ายท าการ
ตัดสินโดยดูจากสัญญาณผู้รับผิดชอบ                                                           
กติกาข้อ 26.2.1.1, 26.2.1.8, แนวทางและค าแนะน า                        
ของผู้ตัดสิน 

8.5.2 
ถ้าผู้ก ากับเส้นแจ้งว่ามีการท าผิดกติกาในขณะท าการ
เสิร์ฟด้วยการใช้เท้าผิดกติกา และผู้ตัดสินท้ัง 2 ไม่ได้
สังเกต เห็นความผิดนี้ในระหว่างเล่นลูก หัวหน้าทีมทีม
สามารถขอให้ผู้ตัดสินไปปรึกษาผู้ก ากับเส้นหลังการเล่น
ลูกจบลงได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
หัวหน้าทีมสามารถท าได้ ผู้ตัดสินควรขอให้ผู้ก ากับเส้น 
แสดงสัญญาณอกีครั้ง และผู้ตัดสินสามารถบอกการ
ตัดสินให้ผู้ก ากับเส้น ท้ังยังสามารถขอให้ผู้ก ากับเส้น
แสดงสัญญาณให้นานขึ้นได้ 
 กติกาข้อ 21.2,26.2.1.3,26.2.1.5,26.2.2 

 
        สัญญาณตามกติกา (Official’s singals) 
8.6.1 
ในขณะท าการเสิร์ฟ เท้าของผู้เสิร์ฟเข้าไปอยู่ใต้เส้น                 
และผู้ก ากับเส้นแสดงสัญญาณว่าผิดกติกา สัญญาณมือ
ใดท่ีผู้ตัดสินใช้เพื่อบอกลักษณะการท าผิดนี้ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ใช้สัญญาณ 22 โดยช้ีไปท่ีเส้นตามล าดับ 
ผู้ตัดสินต้องใช้สัญญาณนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะ                         
ของการผิดกติกาท่ีชัดเจน 
กติกาข้อ 12.4.3, สัญญาณ 22 

8.6.2 
ล าดับข้ันท่ีถูกต้องท่ีผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องส่งสัญญาณหลังจาก 
เป่านกหวีดเมื่อมีการผิดกติกาท่ีตาข่ายคืออะไร 

การวินิจฉัย 
เมื่อเป่านกหวีดเนื่องจากมีการผิดกติกา ผู้ตัดสินท่ี 2                             
ต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะการผิดกติกาเป็นล าดับแรก 
หากจ าเป็น จากนั้นระบุผู้เล่นท่ีผิดกติกา และท้ายสุดรอ
ให้ผู้ตัดสินท่ี 1 แสดงสัญญาณว่าทีมใดได้เสิร์ฟและ
ปฏิบัติตามสัญญาณตามผู้ตัดสินท่ี 1 
กติกาข้อ  21.2.3.2,21.2.3.3 

8.6.3 
ถ้าลูกเสิร์ฟโดนผู้เล่นในทีมเสิร์ฟสัญญาณท่ีถูกต้อง                         
ท่ีผู้ตัดสินท่ี1 ต้องแสดงคืออะไร 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรส่งสัญญาณให้ทีมเสิร์ฟ (สัญญาณ 2) 
จากนั้นใช้ สัญญาณ 19 “เสิร์ฟลูกไม่ข้ามตาข่ายไปฝ่ัง
ตรงข้าม” 
กติกาข้อ 2.6.2.1, สัญญาณ 2 และ  19 
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บทท่ี 9 กรณีศึกษาพิเศษ (Special cases) 
9.1 
ในกรณีท่ีหลังจากจบการแข่งขันโดยการชนะด้วย                       
ลูกเสิร์ฟเอช (ace) ผู้ตัดสินท่ี 1 ตัดสินว่าบอลออก 
หัวหน้าทีมสามารถขอประท้วงได้หรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องตัดสินให้แน่นอนเป็นอันดับแรกว่า                  
การประท้วงเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ โดยพิจารณา
จากหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประท้วงว่า                     
การประท้วงนั้นๆ ได้ระบุอยู่ในระเบียบการประท้วง
หรือไม่ก่อนท่ีจะท าการประท้วง (Protest Protocol) 
ในกรณีนี้ให้ผู้ตัดสินท่ี 1 ปฏิเสธเพราะการคัดค้านนี้  
ไม่ได้อยู่ในระเบียบการประท้วงเนื่องจากการตัดสิน                  
ว่าบอลลงหรือไม่ลงไม่สามารถขอประท้วงได้ 
กติกาข้อ : 5.1.2.1,22.2.1, แนวทางและค าแนะน า                          
ของผู้ตัดสิน 

9.2 
เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่ผู้ชนะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขัน                 
ในรอบท่ีสูงขึ้นไปได้ (heat) ถ้ามีหนึ่งในทีมแข่งขัน                    
ต้องการเร่งระยะเวลาการล่นให้เร็วช้ึน แต่อีกทีมหนึ่ง                 
ดึงระยะเวลาการเล่นใหช้้าลง ระยะเวลาเท่าใดท่ีผู้ตัดสิน
ต้องใช้ในการแข่งขัน 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินต้องพยายามให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้เพื่อรักษา
อัตราความเร็วของการแข่งขันให้ต่อเนื่องคงท่ี นอกจากนี้                     
ผู้ตัดสินในกรณีนี้ต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นกลาง                         
และเสมอภาค ในการจัดการกับระยะเวลาของการ
แข่งขันต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและตักเตือนหรือ
ลงโทษตามเหมาะสม 
กติกาข้อ : 16.1.3, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

9.3 
ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นทีม A วิ่งตามลูกบอล                  
อย่างเร็วและได้ดึงดูดความสนใจเนื่องจากไปล้มทับ                    
ป้ายผู้สนับสนุน ความพยายามอย่างมากของผู้เล่น                         
ในการตามลูกบอลเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชม                       
อย่างไรก็ตามการสัมผัสลูกบอลของผู้เล่นได้เปล่ียน
ทิศทางเล็กน้อย และผู้ตัดสินท่ี 1 เป่านกหวีดและ                           
ใหสั้ญญาณว่าเป็นการจับบอล (Catch) 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินต้องจ าไว้ว่าผู้ตัดสินไม่เพียงแต่บริหารการแข่งขัน
ภายใต้กฎกติกาเท่านั้น แต่ผู้ตัดสินยังได้รับอนุญาต                      
ให้สนับสนุนส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดภายใต้
แนวทางของสมาพันธ์                                                                       
การท าให้ส่วนท่ีน่าประทับใจปรากฎชัดถือเป็นส่วน
ส าคัญในแง่มุมของการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา                                        
ผู้ตัดสินต้องรักษาความสมดุลระหว่างการน าเอาเทคนิค
ทางกีฬามาใช้อย่างเคร่งครัดกับการส่งเสริมสนับสนุน
กีฬาในเชิงวัฒนธรรมและสังคมด้วย                                                       
ผู้ตัดสินจ าเป็นต้องยอมให้การกระท าท่ีน่าต่ืนเต้นของ
การแข่งขันนี้แลกมาด้วยการท าผิดกติกา 
ปรัชญาของกติกาและการตัดสิน, แนวทางและ
ค าแนะน า ของผู้ตัดสิน 
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9.4 
ถ้าผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับผู้บันทึกและผู้ตัดสินเกี่ยวกับว่า
ล าดับการเสิร์ฟว่าใครเป็นผู้เสิร์ฟ ผู้ตัดสินต้องตรวจสอบ
อะไร                                                                                    
อ้างอิง : กรณี 10.24 

การวินิจฉัย 
ล าดับการเสิร์ฟในใบบันทึกการแข่งขันจะมีช่อง 4 ช่อง                     
มีหมายเลข 1-4 สัมพันธ์กับล าดับการเสิร์ฟ โดยจะใส่
หมายเลขของผู้เล่นในช่องนั้นๆ ทีมท่ีเสิร์ฟทีมแรกจะอยู่
ในล าดับการเสิร์ฟท่ี 1 และ 3 อีกทีมหนึ่งจะอยู่ในล าดับ
ท่ี 2 และ 4 ผู้บันทึกจะต้องบันทึกล าดับการเสิร์ฟ                    
ให้ถูกต้อง ไม่ว่าทีมใดจะเริ่มเสิร์ฟก็ตาม A (ด้านซ้าย) 
หรือ B (ด้านขวา)                                                               
และท่ีส าคัญคือผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องตรวจสอบว่าทีมท่ีเสิร์ฟ
ลูกแรกในการแข่งขันได้ถูกบันทึกลงในช่องแรก (ช่องท่ี 
1) เพื่อจะมั่นใจได้ว่าล าดับการเสิร์ฟถูกต้องตามท่ีบันทึก
ไว้ในขั้นตอนแรก 
กติกาข้อ : 7.6, วิธีการบันทึกใบบันทึกคะแนน 

9.5 
หากหมวกของผู้เล่นฝ่ายรุกตกจากศรีษะแล้วไปถูก 
ตาข่ายถือว่าเป็นการผิดกติกาหรือไม่ 

การวินิจฉัย 
ไม่ถือว่าเป็นการผิดกติกา เพราะหมวกหลุดออกจาก
ศรีษะ ซึ่งหมวกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดการแข่งขัน                 
ในกรณีท่ีหมวกยังสัมผัสร่างกายผู้เล่น (ผู้เล่นยังใส่หมวก
อยู่ไม่สามารถโดนตาข่ายได้)                                                   
กติกานี้ยังสามารถน าไปใช้กับนาฬิกา แว่นตา อัญมณี 
เครื่องประดับ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ท่ีผู้เล่นใส่ 
กติกาข้อ : 11.3.1, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

9.6 
หัวหน้าทีมสามารถขอประท้วงหลังจากจบการแข่งขัน      
ไปแล้วได้หรือไม่ ถ้าในระหว่างการแข่งขันไม่มีการ                       
ขอประท้วง 
อ้างอิง : กรณี 10.25 

การวินิจฉัย 
การประท้วงนี้ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากในเวลา                      
ท่ีเกิดเหตุการณ์หัวหน้าทีมไม่ได้แจ้งขอประท้วง                      
อย่างเป็นทางการเอาไว้ (ตัวอย่าง : ไม่ได้ขอด าเนินการ
ตามระเบียบการประท้วง)                                                               
การประท้วงจะต้องขอในเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น                         
ซึ่งสามารถอ้างได้จากระเบียบการประท้วงการแข่งขัน 
FIVB ท่ีเกี่ยวข้อง (ระดับ 1) โดยทันที หรือโดย
คณะกรรมการจัดการแข่งขันหลังจากจบการแข่งขัน 
(ระดับ 2) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
กติกาข้อ : 5.1.2.1, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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9.7 
ผู้ตัดสินยอมรับกับผู้ควบคุมการแข่งขัน (Supervisor)                      
ว่าในระหว่างการแข่งขันเขาได้วินิจฉัยกติกาผิดหลายครั้ง                 
ซึ่งทีมได้ขอประท้วงเรื่องนี้ท้ังในระหว่างและหลัง 
การแข่งขัน ผู้ควบคุมการแข่งขันควรท าอย่างไร 

การวินิจฉัย 
สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีผู้ควบคุมการแข่งขัน                     
ตัดสินใจได้ยากมากหากเกิดเหตุการณ์ท่ีกล่าวนี้ เป็นจริง
ท้ังหมด ผู้ควบคุมการแข่งขันต้องยอมรับการขอประท้วง
ของผู้เล่น ยึดตามระเบียบการประท้วง (ระดับ 2)                  
และพิจารณาความเป็นไปได้ของการให้แข่งขันใหม่                  
ในคะแนนท่ีเหมาะสม 
(1) ในเวลาท่ีขอประท้วงทีมได้ส่งสัญญาณอย่างถูกต้อง 
    ว่าต้องการประท้วงต่อผู้ตัดสินท่ี 1 
(2) การประท้วงได้รับการยืนยันอย่างถูกต้องว่าเป็น 
     การประท้วงระดับ 2 หลังจากจบการแข่งขันภายใน  
     20 นาที และลงนามโดยหัวหน้าทีมตามล าดับ 
(3) การประท้วงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ยึดถือ 
     ตามระเบียบการประท้วง (Protest Protocol)  
     (การวินิจฉัยกติกาผิด, และอื่นๆ) 
(4) ถ้าผู้ตัดสินท่ี 1 (หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ) ยืนยันว่า 
     มีการวินิจฉัยผิด (เช่น การประท้วงถูกต้อง) 
(5) การประท้วงนั้นมีผลต่อผลการแข่งขัน 
กติกาข้อท่ี : 5.1- 2.1, 5.1.3.2, แนวทางและค าแนะน า 
ของผู้ตัดสิน  

9.8  
หากหัวหน้าทีมจงใจขอเวลานอกในวินาทีสุดท้ายหรือ
เกือบจะพร้อมกับท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 เป่านกหวีดเพื่อให้
สัญญาณท าการเสิร์ฟลูกบอล ผู้ตัดสินท่ี 2                                 
ควรเป่านกหวีดอนุญาตให้เป็นเวลานอกหรือไม่ 
 

การวินิจฉัย  
ผู้ตัดสินท่ี 2 ไม่ควรเป่านกหวีดให้สัญญาณเป็นเวลานอก 
แม้ว่าการร้องขอนั้นจะด าเนินการก่อนการให้สัญญาณ             
เพื่อท าการเสิร์ฟลูกบอล                                       
ระยะเวลาการเป่านกหวีดจากผู้ตัดสินท่ี 1 จะเป็น
ตัวก าหนดว่าจะยอมให้มีการขอเวลานอกหรือไม่                
เมื่อผู้ตัดสินท่ี 1 อนุญาตให้ท าการเสิร์ฟลูกบอลแล้ว               
จึงไม่ควรยอมรับค าขอให้มีเวลานอกอีก  
ดังนั้นในกรณีนี้หัวหน้าทีมควรส่งสัญญาณเพื่อขอเวลา
นอกให้เร็วพอก่อนท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 จะเป่านกหวีด                     
เพื่ออนุญาตให้ท าการเสิร์ฟลูกบอล 
กติกาข้อ : 15.5.1  
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 9.9 
ผู้เล่นของท้ังสองทีมเปล่ียนแดนเมื่อป้ายคะแนน                       
ของสนามระบุไว้ท่ี  2:3 ในเซตท่ี 3 อย่างไรก็ตาม                 
หากผู้บันทึกช้ีให้เห็นว่าคะแนนนั้นยังคงเท่ากันคือ 2:2 
ดังนั้นต้องไม่มีการเปล่ียนแดน ผู้ตัดสินควรแก้ไข
สถานการณ์นี้อย่างไร 
อ้างอิง : กรณี 10.26  

การวินิจฉัย  
แต่ละทีมต้องกลับไปยังแดนเดิมของตนเองก่อนหน้านี้              
และด าเนินการแข่งขันต่อด้วยคะแนนท่ีถูกต้องตามท่ี
ระบุไว้ในใบบันทึกการแข่งขัน 
กติกาข้อ 8.2.1,18.2.2 
 

9.10 
ถ้าผู้ตัดสินท าผิดพลาดโดยการให้คะแนนแก่ทีมหนึ่ง                        
แล้วอีกทีมหนึ่งจึงขอเวลานอกก่อนท่ีผู้ตัดสินจะเปล่ียน                          
ค าตัดสิน การขอเวลานอกครั้งนี้ควรนับเป็นการขอ                     
เวลานอกหรือไม่                                                                           
อ้างอิง: กรณี 10.27 

การวินิจฉัย 
ไม่ควร "นับต้ังแต่การตัดสินของกรรมการได้มีการ
เปล่ียนแปลงทีมควรยกเลิกการขอเวลานอก”  
การขอเวลานอกควรยกเลิก ณ เวลานั้น และให้ผู้เล่น                        
กลับเข้าสนาม 
กติกาข้อ :  22.2.1  

9.11 
ใครคือผู้รับผิดชอบในการก ากับการปฎิบัติหน้าท่ี                   
ของผู้เก็บลูกบอล 
 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินท่ี 1 เป็นผู้รับผิดชอบ 
กติกาข้อท่ี : 3.3  22.2.2, แนวทางและค าแนะน าของ 
ผู้ตัดสิน  

9.12 
ผู้ควบคุมการแข่งขันมีสิทธิ์เปล่ียนการตัดสินบทลงโทษ                                   
ท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 ตัดสินไว้หรือไม่ 
 

การวินิจฉัย 
ไม่มีสิทธิ์ เพราะอยู่นอกเหนืออ านาจของฝ่ายควบคุม 
การแข่งขัน 
กติกาข้อ : 20.1,20.3.1,22.2.1, แนวทางและค าแนะน า
ของผู้ตัดสิน 

9.13 
เมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เล่นได้เข้าไปท่ีห้องของผู้ตัดสิน                   
เพื่อร้องทุกข์เกี่ยวการตัดสินเกมการแข่งขันก่อนหน้านี้                        
ผู้ตัดสินและผู้เล่นคนเดียวกันนี้สามารถโต้แย้งกันเรื่องนี้
ได้หรือไม ่
 

การวินิจฉัย 
แน่นอนว่าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นก่อนการแข่งขัน                          
ระหว่างการแข่งขัน หรือหลังการแข่งขัน ผู้ตัดสินควรมี    
ความเป็นมืออาชีพ และพฤติกรรมของผู้เล่นจะถูก
รายงานให้เจ้าหน้าท่ีทราบและด าเนินการลงโทษ                        
โดยผู้ควบคุมการแข่งขัน 
ปรัชญาของกฎกติกาและการตัดสิน, แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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9.14  
ขณะท่ีผู้เล่นก าลังวิ่งเพื่อท าการตบลูกบอล แล้วเท้าเกิด
ตกลงไปในหลุมทรายท าให้เสียสมดุลในการตบลูกบอล
เหนือศีรษะ ผู้ตัดสินท่ี 1 สามารถขอให้เริ่มเล่นใหม่ได้
หรือไม ่ 
 

การวินิจฉัย 
ไม่ได้ เพราะในกรณีท่ีระดับทรายมีความไม่สม่ าเสมอ                          
ไม่ถูกพิจารณาให้เป็นอันตรายท่ีเกิดกับผู้เล่น                 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้สามารถป้องกันได้โดยเมื่อ              
ผู้ตัดสินเห็นว่าควรให้มีการปรับระดับพื้นทรายระหว่าง                     
การแข่งขัน และมีเจ้าหน้าท่ีสนามตรวจสอบสภาพ                       
ของสนามในระหว่างการแข่งขัน 
กติกาข้อ 17.2 22.2.5, แนวทางและค านะน าของ                       
ผู้ตัดสิน 

9.15 
ผู้ตัดสินท่ี 1 สามารถเริ่มการประท้วงอย่างเป็นทางการ
ได้หรือไม่                                                                               
และผู้ควบคุมการแข่งขันสามารถเปล่ียนตัวผู้ก ากับเส้น
ได้หรือไม ่
 

การวินิจฉัย 
ผู้เริ่มประท้วงอย่างเป็นทางการควรเป็นหัวหน้าทีม                       
ไม่ใช่ผู้ตัดสินท่ี 1                                                                               
ในระหว่างการแข่งขันผู้ตัดสินคนท่ี 1 มีอ านาจในการ
เปล่ียนตัวผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีไม่เหมาะสมเท่านั้น  
กติกาข้อ : 5.1.2.1, 22.2.1, แนวทางและค าแนะน าของ 
ผู้ตัดสิน 

9.16  
ถ้าผู้ฝึกสอนส่งข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณมือของทีมตรงข้าม
ให้กับทีมตัวเองผู้ตัดสินควรท าอย่างไร 
 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินควรแจ้งให้ผู้ควบคุมการแข่งขันทราบ                          
ถึงสถานการณ์โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และท าให้การ
แข่งขันล่าช้าน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้                          
จากนั้นผู้ควบคุมการแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการ ผู้ตัดสินไม่สามารถลงโทษผู้ฝึกสอนได้โดยตรง 
(เนื่องจากไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขัน)                                                          
แต่ถ้าการกระท าของผู้ฝึกสอนท าให้การแข่งขันล่าช้า                    
ทีมของเขาต้องถูกลงโทษ 
กติกาข้อ 4.1.4, 16.1, แนวทางและค าแนะน าของ                       
ผู้ตัดสิน 

9.17  
ผู้ควบคุมการแข่งขันสามารถเลือกท่ีจะดูวิดีโอในบางช่วง
ระหว่างการประท้วงอย่างเป็นทางการได้หรือไม ่
 

การวินิจฉัย 
การประท้วงระดับ 1 ระเบียบว่าด้วยการประท้วง                           
ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมการแข่งขันดูวิดีโอจากแหล่ง                         
ท่ีไม่เป็นทางการได้ (วิดีโอจากแหล่งท่ีไม่เป็นทางการ                      
ไม่สามารถใช้ในการประท้วงอย่างเป็นทางการไม่ว่า                       
จะในระดับใด) 
กติกาข้อ  5.1.2.1, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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9.18 
หากผู้เล่นตบลูกบอลไปโดนช่างภาพที่ปฏิบัติหน้าท่ี                          
ในบริเวณสนามแข่งขัน  ผู้ตัดสินควรให้เริ่มเล่นใหม่                 
อีกครั้งหรือไม ่
 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินมีหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีท้ังหมดและการรบกวน                
จากภายนอก ได้แก่ ทีมงานผู้สนับสนุน ผู้ชมและ
อุปกรณ์/บุคคลอื่นๆ (กติกา 17.2 และ 17.3)                                 
บุคลากรท้ังหมดในพื้นท่ีการแข่งขัน(สมาชิกทีมงานของ                    
ผู้ตัดสิน ทีมงานผู้สนับสนุนฯลฯ) รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้
แข่งขันในสนาม (เช่นกล้องโทรทัศน์ ไมโครโฟน ฯลฯ) 
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตพื้นท่ีการแข่งขันก่อนเริ่ม
การแข่งขันไม่ถือว่าเป็นการสร้างการรบกวนจาก
ภายนอกเว้นไว้เสียแต่ว่า  
 (1) มีการเปล่ียนแปลงจากต าแหน่งเดิม เช่น กล้องท่ี     
     อยู่บริเวณตาข่ายตกลงมาระหว่างการเล่น  
 (2) หรือมีการจงใจเคล่ือนย้ายในระหว่างการแข่งขัน                     
      ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เล่นท่ีก าลังเล่นอยู่ 
      (เช่น เจ้าหน้าท่ีเก็บลูกบอลวิ่งไปท่ีเก็บลูกบอล                  
      หรือกล้ิงลูกบอลในระหว่างการเล่นซึ่งส่งผลกระทบ    
      ต่อการเล่นของผู้เล่น) 
ดังนั้นการตัดสินของผู้ตัดสินท่ี 1 ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริง
ว่าช่างกล้องอยู่ในต าแหน่งท่ีอยู่ใกล้กับสนามหรือมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากต าแหน่งเดิม หรือมีการเคล่ือนย้าย
โดยเจตนาซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เล่นท่ีก าลังเล่นอยู่ 
กติกาข้อ 5.1.2.1, 17,2, แนวทางและค าแนะน าของ                     
ผู้ตัดสิน 
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บทท่ี 10 กรณีศึกษาของผู้บันทึกคะแนน (Scorers, cases) 
             กรณีต่อไปนี้เขียนจากมุมมองของผู้บันทึกคะแนนเท่านั้นและสามารถน าไปใช้ส าหรับหลักสูตรการ   
ฝึกอบรมและการสอนผู้บันทึกคะแนน 
10.1 
ก่อนการแข่งขันผู้เล่นท้ังสองทีมก าลังอบอุ่นร่างกาย                       
โดยสวมใส่ชุดการแข่งขันสีเดียวกัน ผู้บันทึกควร
ตรวจสอบชุดการแข่งขันของทีมหรือไม่ 
อ้างอิง : กรณี 2.2.2  
 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกและผู้ช่วยควรตรวจสอบชุดการแข่งขันของทีม
ก่อนการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาอบอุ่น
ร่างกายอย่างเป็นทางการ                                                         
ผู้บันทึกต้องตรวจสอบว่าชุดการแข่งขันที่สวมใส่แต่ละ
คนสวมใส่เส้ือหมายเลข 1 และ 2 ถูกต้องตามท่ีระบุไว้   
ในใบบันทึกการแข่งขันหรือไม่ และผู้ช่วยต้องตรวจสอบ
ว่าสีและหมายเลขของผู้เล่นท่ีแสดงบนสกอร์บอร์ด
อีเลคทรอนิคส์สอดคล้องกับชุดการแข่งขันของผู้เล่นและ
ในใบบันทึกหรือไม่                                                                    
หากมีปัญหาเกิดขึ้นควรแจ้งไปยังผู้ตัดสินทันที 
กติกาข้อ 4.3, 24.2.1.1, 25.2.1.1, แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

10.2 
ผู้บันทึกควรท าอย่างไรถ้าพบว่าผู้เล่นสวมใส่ชุด                             
การแข่งขันหมายเลขไม่ตรงกับใบบันทึก 
อ้างอิง : กรณี 2.2.7  
 

การวินิจฉัย 
ส่ิงนี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยผู้เล่นจะต้อง
เปล่ียนชุดการแข่งขันให้ตรงกับใบบันทึกโดยไม่มี
บทลงโทษ                                                                            
ผู้บันทึกจ าเป็นต้องตรวจสอบว่าช่ือและหมายเลขผู้เล่น
ตรงกันหรือไม่ หัวหน้าทีมจะต้องเซ็นช่ือในใบบันทึก                     
เพื่อรับรองว่ารายละเอียดท่ีบันทึกไว้ของทีมนั้นถูกต้อง 
กติกาข้อ 24.2.1, 5.1.1, 7.7.2, แนวทางและค าแนะน า
ของผู้ตัดสิน 

10.3  
ผู้บันทึกควรท าเช่นไรถ้าหัวหน้าทีมเดินออกนอกสนาม
หลังจากการแข่งขันส้ินสุดลงโดยไม่เซ็นช่ือในใบบันทึก        

การวินิจฉัย 
เมื่อผู้ตัดสินเข้ามาท่ีโต๊ะบันทึกการแข่งขัน                        
เพื่อเซ็นรับรองความถูกต้องของใบบันทึกการแข่งขัน                     
ผู้บันทึกต้องแจ้งผู้ตัดสินว่าหัวหน้าทีมไม่ได้เซ็นช่ือ                      
ในใบบันทึกการแข่งขัน เพราะผู้บันทึกมีหน้าท่ี
รับผิดชอบบันทึกการแข่งขันให้เสร็จสมบูรณ์ ยกเว้น 
เรื่องลายเซ็นของเจ้าหน้าท่ีและช่องหมายเหตุใน                          
บางกรณี 
กติกาข้อ 5.1.3.1, 24.2.3.3, ค าแนะน าการบันทึก                      
ใบการแข่งขัน 
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10.4  
ผู้บันทึกควรท าตามข้ันตอนใดเพื่อบันทึกการรักษา                    
การบาดเจ็บลงในใบบันทึก 
อ้างอิง : กรณี 3.1.1  
 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกท าการบันทึกคะแนนด้วยคะแนน 21-0, 21-0 
(2:0) รวมถึงการรวบรวมลายเซ็นต่างๆ ท้ังก่อนและหลัง
การแข่งขัน บันทึกลงในช่องผลการแข่งขัน และบันทึก
ผลคะแนนของแต่ละเซตลงในช่อง Team-Points 
ส าหรับเซต 1 และ 2 (วงกลมล้อมรอบคะแนน 21                        
ท้ังสองเซต)                                                                       
ตามท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 ได้ให้ข้อมูลไว้ผู้บันทึกควรบันทึก
ข้อมูลการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นลงในช่องหมายเหตุและ                            
ผู้ตัดสินจะเซ็นช่ือรับรองผลการแข่งขันเป็นอันดับสุดท้าย 
กติกาข้อ 6.4, 24.2.2.7, ค าแนะน าการบันทึกการ
แข่งขัน 

10.5 
หลังจากส้ินสุดการการอบอุ่นร่างกายอย่างเป็นทางการ
เพื่อเริ่มการแข่งขันผู้เล่นหมายเลข 1 ทีม “A” ไปท่ี
ต าแหน่งเสิร์ฟ ผู้บันทึกได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบว่า                                        
ในใบบันทึกระบุว่าผู้เสิร์ฟคนแรกเป็นผู้เล่นหมายเลข 2 
ผู้บันทึกการแข่งขันควรท าเช่นไร 
อ้างอิง : กรณี 4.2.1  
 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรรอจนกว่าผู้ตัดสินจะตัดสินใจว่า                             
มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดในการส่ือสาร                
เรื่องล าดับการเสิร์ฟหรือไม่                                               
หากผู้ตัดสินท่ี 1 ให้สิทธิ์ผู้เล่นหมายเลข 1 ของทีม A 
เป็นผู้เสิร์ฟ ผู้บันทึกควรเปล่ียนการบันทึกล าดับการ
เสิร์ฟของทีม A                                                                        
อย่างไรก็ตามหากผู้เล่นหมายเลข 2 ถูกก าหนดให้เป็น                
ผู้เสิร์ฟก็ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงใดๆ ในใบบันทึก                 
ผู้บันทึกปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องในเรื่องการแจ้งเจ้าหน้าท่ี
และผู้เล่นเกี่ยวกับปัญหานี้ แต่พวกเขาไม่สามารถยืนยัน
การเปล่ียนตัวผู้เสิร์ฟได้เพราะถือว่าเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ตัดสิน 
กติกาข้อ 7.7.2, 22.2.1, 22.3.1.2, 24.2.1.1, 24.2.2.2, 
แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

10.6  
หลังจากชนะการเส่ียงเหรียญหัวหน้าทีม B กลับไปท่ี
สนามเพื่อตัดสินใจเลือกแดน หลังจากลงช่ือในใบบันทึก
การแข่งขันและไม่ได้แจ้งให้ผู้บันทึกทราบว่าตัดสินใจ
เลือกแดนใดของสนาม  ผู้บันทึกควรท าเช่นไรเพื่อให้
แน่ใจว่าได้รับข้อมูลนี้ 
อ้างอิง : กรณี 4.1.1  

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรรีบสอบถามการตัดสินใจในการเลือกแดน                             
และล าดับการเสิร์ฟจากทีม B                                                         
หากผู้ตัดสินและทีม B ไม่ได้แจ้งการตัดสินใจให้กับ                       
ผู้บันทึกทราบ ผู้ตัดสิน(โดยปกติคือผู้ตัดสินท่ี 2) ควรต้อง
แจ้งเรื่องนี้ให้ผู้บันทึกทราบ 
กติกาข้อ 7.1, 24.2.1.2, แนวทางและค าแนะน า                     
ของผู้ตัดสิน, ค าแนะน าการบันทึกใบการแข่งขัน 
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10.7  
หัวหน้าทีม A ขอเวลานอก เมื่อส้ินสุดการขอเวลานอก
ของทีม A หัวหน้าทีม B ได้ขอเวลานอก                                     
ผู้บันทึกควรปฏิบัติเช่นไร 
อ้างอิง : กรณี 6.1.3  
 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรตรวจสอบก่อนว่าทีมใดขอเวลานอก 
แล้วจึงบันทึกไว้ในช่องท่ีก าหนด ในขณะท่ีท้ังสองทีม                   
ยังอยู่เก้าอี้ของทีมตนเองในช่วงขอเวลานอกของพวกเขา 
ผู้บันทึกควรแจ้งให้ผู้ตัดสินท่ี 2 เกี่ยวกับจ านวนครั้ง                    
ท่ีแต่ละทีมขอเวลานอกแล้วในกรณีนี้จะไม่อนุญาต                      
ให้ขอนอกเวลาอีก จากนั้นผู้ตัดสินท่ี 2 (ไม่ใช่ผู้บันทึก) 
จะต้องแจ้งไปยังผู้ตัดสินท่ี 1 และทีมท้ังสองทราบเมื่อ
หมดเวลาการขอเวลานอก 
กติกาข้อ 23.2.6, 24.2.2.3 

10.8 
ผู้บันทึกควรท าอย่างไรหากผู้ตัดสินท่ี 1 ได้เตือนเรื่อง                      
การถ่วงเวลาครั้งท่ีสองของทีมในการแข่งขัน  
อ้างอิง : กรณี 6.2.1 
 

การวินิจฉัย 
การตือนเรื่องการถ่วงเวลาจะถูกบันทึกไว้ในใบบันทึก             
การแข่งขัน ดังนั้นผู้บันทึกควรแจ้งผู้ตัดสินท่ี 1 (โดยผ่าน
ผู้ตัดสินท่ี 2) โดยทันทีว่าได้ท าการเตือนเรื่องการถ่วง
เวลามาแล้ว 1 ครั้ง 
กติกาข้อ 16.2.1, 24, 2 

10.9  
ผู้เล่นได้รับอนุญาตให้เช็ดศีรษะหรือแขนด้วยผ้าขนหนู                
ท่ีอยู่กับผู้ก ากับเส้นได้หรือไม่  
อ้างอิง : กรณี 6.2.4 
 

การวินิจฉัย 
ไม่อนุญาต ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรพิจารณาว่าส่ิงนี้เป็นการ 
ต้ังใจถ่วงเวลาการแข่งขันและควรลงโทษผู้เล่น                                     
ผู้บันทึกต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าผู้เล่นทีมนั้นเคย
ได้รับโทษตักเตือนด้วยวาจาแล้วหรือไม่ หากผู้บันทึก                         
ไม่แน่ใจควรตรวจสอบกับผู้ตัดสินเสมอ 
กติกาข้อ 16.2, 24.2.2.6, แนวทางและค าแนะน า                     
ของผู้ตัดสิน 
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10.10  
ผู้บันทึกควรท าอย่างไรหากผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ                     
จนต้องออกจากสนามไปท่ีพื้นท่ีของทีมแพทย ์                          
และไม่กลับมาหลังจาก 5 นาทีผ่านไป  
อ้างอิง : กรณี 6.3.1 

วินิจฉัย 
ผู้บันทกึารแข่งขันต้องบันทึกช่วงเวลาท่ีส าคัญ                            
3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ตัดสินท่ี 2 แจ้งว่าผู้เล่นต้องการความช่วยเหลือ                
    ทางการแพทย์ 
(2) ทีมแพทย์มาถึงสนามแข่งขันเมื่อใด ในกรณีท่ีผู้เล่น 
    ขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ และ  
(3) การรักษาการบาดเจ็บ 5 นาที ส้ินสุดลงเมื่อใด                      
     ในกรณีทีมแพทย์ไม่ได้มาถึงท่ีสนาม(ในขณะท่ี                      
     ผู้เล่นไปหาทีมแพทย์)                                                              
ดังนั้นเวลาเริ่มต้นรักษาการบาดเจ็บนั้นจะเริ่มนับจาก
ช่วงเวลาท่ีผู้เล่นออกจากสนาม 
นอกจากนี้ผู้บันทึกควรบันทึกคะแนนปัจจุบัน                
ทีมและผู้เล่นท่ีท าการเสิร์ฟ ณ เวลาท่ีผู้ตัดสินส่ังหยุด                    
การแข่งขันเนื่องจากมีการรักษาการบาดเจ็บลงใน                        
ช่องหมายเหตุ ผู้บันทึกควรบันทึกรายละเอียดให้
เพียงพอเพื่อให้สามารถเริ่มการแข่งใหม่ได้ในต าแหน่ง
เดียวกันหรือเพื่อให้ผู้ควบคุมการแข่งขันสามารถค านวณ
ระยะเวลาการหยุดแข่งขันได้อย่างชัดเจน  
ผู้ตัดสินท่ี 1 และผู้ควบคุมการแข่งขันมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการบันทึกเหตุผลส าหรับการตัดสินใจท่ีจะประกาศ      
ทีมท่ีไม่พร้อมท าการแข่งขันลงในช่องหมายเหตุของ                        
ใบบันทึกการแข่งขัน                                           
กติกาข้อ 6.4.3, 17.1, 23.2.7, 24.2.2.7, แนวทางและ
ค าแนะน าของผู้ตัดสิน, ค าแนะน าการบันทึกใบคะแนน 

10.11 
หากผู้เล่นได้รับการบาดเจ็บเลือดออกเล็กน้อยและได้รับ
การอนุญาตให้ล้างแผลอย่างรวดเร็วและใช้ผ้าพันแผล                    
ได้หรือไม่                                                                                     
ผู้บันทึกควรบันทึกข้อสังเกตใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ี              
ท าให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยนี้หรือไม่  
อ้างอิง : กรณี 6.3.2 

การวินิจฉัย 
ผู้ตัดสินจะอนุญาตให้ผู้เล่นใช้เวลาส้ันๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
นี้ และผู้บันทึกไม่ต้องบันทึกส่ิงใดๆ ลงในใบบันทึก                 
การแข่งขัน                                                                     
เนื่องจากไม่มีความล่าช้าหรือการรักษาการบาดเจ็บ
ทางการแพทย์เกิดขึ้น 
แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 
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10.12  
ก่อนเริ่มการแข่งขันผู้ตัดสินท่ี 1 เตือนทีมเรื่องการ                    
ถ่วงเวลา ส่ิงนี้จะถูกบันทึกไว้ในใบบันทึกการแข่งขัน
อย่างไร 
อ้างอิง : กรณี 6.2.5 
 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรบันทึกเวลาท่ีการแข่งขันเริ่มขึ้นหลังจาก
ความล่าช้า (เช่น 09:02) ในช่องเวลาเริ่มต้นเซตท่ี 1  
นอกจากนี้ทีมท่ีถ่วงเวลาจะต้องได้รับการบันทึกคะแนน 
0:0 ในช่องการลงโทษเรื่องการถ่วงเวลา                                                                                         
และไม่ควรเขียนอะไรในช่องหมายเหตุของใบบันทึกการ
แข่งขันนี ้
กติกาข้อ 24.2.2.6, ค าแนะน าการบันทึกใบการแข่งขัน 

10.13  
หัวหน้าทีมขอให้ผู้ควบคุมการแข่งขันตรวจสอบแสงสว่าง                      
ท่ีไม่เพียงพอ และผู้ควบคุมการแข่งขันส่ังหยุด                          
การแข่งขันและใหเ้ริ่มแข่งขันใหม่เช้าวันรุ่งขึ้น                          
ด้วยคะแนน 0:0 ผู้บันทึกควรท าเช่นไรในการบันทึก
รายละเอียดครั้งนี้ 
อ้างอิง : กรณี 6.3.6 
 

ผู้บันทึกไม่ควรเปล่ียนแปลงส่วนต่างๆของใบบันทึกการ
แข่งขัน ยกเว้น บันทึกเวลาท่ีหยุดการแข่งขัน คะแนน
ปัจจุบัน และผู้เล่นท่ีเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ณ เวลาท่ีผู้ควบคุม
การแข่งขันส่ังหยุดการแข่งขันเนื่องจากแสงสว่าง                           
ไม่เพียงพอในช่องเหตุของใบบันทึกการแข่งขัน                                
ผู้บันทึกควรบันทึกรายละเอียดท่ีเพียงพอส าหรับ                          
ผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะค านวณระยะเวลาการหยุด                         
การแข่งขันอย่างชัดเจน                                                          
ผู้ตัดสินท่ี 1 และผู้ควบคุมการตัดสินมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการบันทึกเหตุผลในการตัดสินท่ีจะให้ท าการแข่งขัน
ต่อในวันต่อไปในส่วนหมายเหตุของใบบันทึกการแข่งขัน 
กติกาข้อ 17.3, 24.2.2.7, แนวทางและค าแนะน าของ                    
ผู้ตัดสิน,ค าแนะน าการบันทึกใบคะแนน 

10.14  
ผู้ตัดสินท่ี 1 เตือนผู้เล่นด้วยวาจาครั้งแรกโดยผ่าน                       
ทางหัวหน้าทีมและต่อมาก็ใหใ้บเหลืองแกผู้่เล่นคนเดิม                             
เนื่องจากการประพฤติไม่เหมาะสมซ้ าอีกครั้ง                                 
ผู้บันทึกควรบันทึกรายละเอียดเช่นไร 
อ้างอิง : กรณี 7.1.1 

การวินิจฉัย 
การแจ้งเตือนด้วยวาจาโดยผู้ตัดสินท่ี 1 ไม่ต้องบันทึกไว้
ในใบบันทึกการแข่งขัน                                                            
การเตือนอย่างเป็นทางการเรื่องการประพฤติ                                 
ไม่เหมาะสมซึ่งผู้ตัดสินท่ี 1ใหใ้บเหลืองจะถูกบันทึกไว้                                      
ในช่องของใบบันทึก 
กติกาข้อ 20.1,ค าแนะน าเกี่ยวกับใบบันทึกการแข่งขัน 
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10.15  
เมื่อผู้เล่นได้รับการเตือนด้วยวาจาและได้รับใบเหลือง                 
ในเซตท่ี 1 และในเซตต่อมาได้รับการลงโทษ                                  
ในการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ผู้บันทึกจ าเป็น                              
ต้องปฏิบัติอย่างไรในการเริ่มต้นเซตท่ี 2 
อ้างอิง กรณี 7.1.2 
 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกคะแนนควรบันทึกการเตือนอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมลงในช่อง                          
ใบบันทึกการแข่งขันส าหรับเซตท่ี 1                                         
หลังจากนั้นในเซตท่ี 2 ควรท าการบันทึกลงในช่อง                        
ค าเตือนอย่างเป็นทางการส าหรับทีมท่ีโดนลงโทษนั้น                     
ในเซตท่ี 2 ผู้บันทึกควรบันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขัน
เกี่ยวกับการถูกลงโทษของผู้เล่นท่ีมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสมในเซตนั้นๆ                                                              
กติกาข้อ 20.1,20.2, 20.3, ค าแนะน าการบันทึกใบ
บันทึกการแข่งขัน 

10.16                                                                               
ผู้ตัดสินท่ี 1 ให้บัตรแดงส าหรับผู้เล่นท่ีประพฤติตัว                           
ไม่เหมาะสม (พฤติกรรมหยาบคาย) ผู้บันทึกควรบันทึก
ใบบันทึกการแข่งขันเช่นไร                                     
อ้างอิง กรณี 7.2.1 

 

การวินิจฉัย                                                                      
การได้รับการลงโทษด้วยบัตรแดงควรถูกบันทึกไว้                         
ในส่วนของการลงโทษผู้เข้าแข่งขันที่มีพฤติกรรม                            
ไม่เหมาะสม  คะแนนท่ีลงโทษจะถูกบันทึกไว้และวงกลม
ไว้ในช่องคะแนน                                                                    
ผู้บันทึกต้องแจ้งใหผู้้ตัดสินทราบว่าได้บันทึกรายละเอียด
การลงโทษเรียบร้อยแล้ว                                                       
ในตอนท้ายของเกมความผิดนี้ต้องถูกบันทึกไว้ใน                  
ช่องหมายเหตุของใบบันทึกการแข่งขันพร้อมกับระบุ
ลักษณะ(ประเภท) ของความผิดอย่างชัดเจนตาม
ค าอธิบายเรื่อง "อัตราส่วนค่าธรรมเนียมการลงโทษ                       
ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม"                                                                     
กติกาข้อ 20.3.1 ค าแนะน าการบันทึกใบคะแนน 

10.17 
ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นท่ีได้รับการลงโทษเนื่องจาก                       
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (พฤติกรรมหยาบคาย) ต่อมา    
ในเซตเดียวกันนี้ผู้เล่นคนเดิมได้แสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมอีกครั้งและได้รับการลงโทษอีก ผู้บันทึกควรท า
อย่างไรกับสถานการณ์นี้ 
อ้างอิง กรณี 7.2.2 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรบันทึกการลงโทษลงในช่องการลงโทษ                      
ฐานประพฤติตัวไม่เหมาะสมครั้งท่ี 2 ของผู้เล่นคนเดิม
และแจ้งผู้ตัดสินท่ี 2 ใหท้ราบว่าผู้เล่นคนนั้นได้                                    
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเต็มขีดจ ากัดของบทลงโทษ                       
ในเซตนั้นแล้ว 
กติกาข้อ 20.3.1, ค าแนะน าการบันทึกการแข่งขัน 
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10.18                                                                                
ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นดึงตาข่ายอย่างแรงจนท าให้                  
เสาท่ียึดตาข่ายได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถ                            
ท าการแข่งขันได้ส่งผลให้ต้องเริ่มการแข่งขันใหม ่                      
ในสนามใหม่ด้วยคะแนนเดิมหลังจากเกมล่าช้า                         
ไป 1 ช่ัวโมง และผู้เล่นท่ีท าผิดกฎกติกาได้รับการลงโทษ                      
ผู้บันทึกควรจะบันทกึเหตุการณ์ความล่าช้าอย่างไร
อ้างอิง : กรณี 7.2.3 

 

การวินิจฉัย                                                                        
ผู้บันทึกไม่ต้องด าเนินการใดๆ ยกเว้นการบันทึกเวลา                    
ท่ีหยุดการแข่งขัน คะแนนท่ีหยุดการแข่งขัน                            
ลงในช่องหมายเหตุนับต้ังแต่ผู้ตัดสินส่ังให้หยุด                           
การแข่งขันเนื่องจากปัญหาเรื่องตาข่าย และผู้เล่น                      
ท่ีท าให้ต้องย้ายสนามการแข่งขันต้องได้รับการลงโทษ
ด้วยการประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ทีมฝ่ายตรงข้าม                    
ได้สิทธิท าการเสิร์ฟและได้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน                        
ผู้บันทึกๆ เวลาท่ีเริ่มต้นแข่งขันใหม่ในสนามใหม่อีกครั้ง
ลงในช่องหมายเหตุของใบบันทึก ข้อสังเกตควรมี
รายละเอียดเพียงพอส าหรับผู้ควบคุมการแข่งขันที่จะ
ค านวณระยะเวลาการหยุดการแข่งขันอย่างชัดเจน                   
ผู้ตัดสินท่ี 1 และผู้ควบคุมการแข่งขันมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการบันทึกเหตุผลส าหรับการตัดสินใจท่ีจะใหห้ยุดเล่น
และเริ่มเล่นใหม่ในสนามใหม่ลงในใบบันทึกการแข่งขัน     
(ช่องหมายเหตุ )                                                              
กติกาข้อ 17.3, ค าแนะน าการบันทึกใบบันทึกการ
แข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-57- 

10.19                                                                            
ก่อนการแข่งขันในเซตท่ี 3 ผู้ตัดสินท่ี 1 ได้ลงโทษผู้เล่น
ฐานประพฤติไม่เหมาะสม ผู้บันทึกคะแนนควรท า
อย่างไร                                                                                              
อ้างอิง : กรณี 7.2.5 

การวินิจฉัย                                                                                  
ผู้ตัดสินท่ี 1 จะต้องท าการลงโทษในตอนเริ่มต้นของ                 
เซตถัดไป                                                                       
หลังจากให้ใบแดงแกผู้่เล่นท่ีเกี่ยวข้องแล้วต้องแจ้งให้ทีม
ตรงข้ามเป็นฝ่ายเสิร์ฟ                                                    
หากทีมท่ีถูกลงโทษเป็นฝ่ายเสิร์ฟทีมฝ่ายตรงข้ามจะ
ได้รับสิทธิ์เป็นฝ่ายเสิร์ฟแทนและทีมท่ีถูกลงโทษจะต้อง
หมุนหนึ่งต าแหน่ง                                                        
หากทีมถูกลงโทษเป็นฝ่ายรับลูกเสิร์ฟฝ่ายตรงข้ามจะได้ 
1 คะแนนและได้ท าการเสิร์ฟ ผู้บันทึกต้องต้องวงกลม
คะแนนท่ีได้มาจากการลงโทษ นอกจากนี้ผู้บันทึก                    
ควรบันทึกการลงโทษในช่องการลงโทษพฤติกรรม                      
ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเซตท่ี 3 ด้วยคะแนน 0:0                                                               
ในกรณีเสร็จส้ินการแข่งขันในเซตท่ีสอง ในตอนท้าย        
ของเกมความผิดนี้จะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องในช่อง
หมายเหตุของใบบันทึกระบุลักษณะ (ประเภท)                             
ของความผิดอย่างชัดเจนตามค าอธิบายเรื่อง "อัตราส่วน
ค่าธรรมเนียมการลงโทษผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม"
กติกาข้อ 20.3.1, 20.4, ค าแนะน าการบันทึกใบคะแนน 

10.20                                                                        
ผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับการตัดสินหลังจากได้รับการลงโทษ
ฐานประพฤติไม่เหมาะสม ด้วยความโกธรจึงท าการ                        
ฉีกชุดแข่งขันของตนเองและผู้ตัดสินท่ี 1 ได้ตัดสินว่า                     
ผู้เล่นมีประพฤติไม่เหมาะสม (พฤติกรรมหยาบคาย)                       
ผู้บันทึกคะแนนควรท าอย่างไร                                                         
อ้างอิง: กรณี7.2.6 

การวินิจฉัย                                                                       
ผู้บันทึกต้องต้องวงกลมคะแนนท้ัง 2 คะแนนท่ีได้มาจาก
การลงโทษ การบันทึกการกระท าผิดท้ัง 2 ครั้งในช่อง
หมายเหตุของใบบันทึกการแข่งขัน                                                
ความผิดนี้จะต้องถูกบันทึกอย่างถูกต้องในช่องหมายเหตุ
ของใบบันทึกระบุลักษณะ (ประเภท) ของความผิดอย่าง
ชัดเจนตามค าอธิบายเรื่อง "อัตราส่วนค่าธรรมเนียมการ
ลงโทษผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม"กติกาข้อ 20.3.1, 
ค าแนะน าการบันทึกใบคะแนน 
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10.21                                                                               
หลังจบการแข่งขันผู้เล่นรู้สึกเสียใจและได้ท าลาย                      
เสาขึงตาข่ายและฉีกหมายเลขสนามออกจากเก้าอี้                       
ของผู้ตัดสิน การกระท าเช่นนี้ควรจะถูกบันทึกใน                           
ใบบันทึกอย่างไรแม้ว่าเกิดขึ้นหลังจากจบการแข่งขัน                 
ไปแล้ว                                                                         
อ้างอิง : กรณี 7.2.7 

การวินิจฉัย                                                                          
เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บันทึกว่าจะใหผู้้ตัดสิน
เขียนบันทึกลงในส่วนหมายเหตุในใบบันทึกหรือไม่                   
แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการตัดสิน                           
และผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ตัดสินท่ี 1 ควรบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหานี้ลงในช่องหมายเหตุแม้ว่าจะเสร็จส้ิน                          
การแข่งขันและผลการแข่งขันได้รับการรับรองแล้ว 
กติกาข้อ 20.4, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

10.22                                                                                                         
ผู้เล่นเสิร์ฟลูกบอลและได้คะแนน หลังจากนั้นผู้บันทึก
แจ้งต่อผู้ตัดสินท่ี 2 ว่าผิดล าดับการเสิร์ฟ ขั้นตอนต่อไปผู้
บันทึกควรท าอย่างไร                                                                                    
อ้างอิง : กรณี 8.4.1 

การวินิจฉัย                                                                             
เพื่อให้แน่ใจว่าทีมท่ีเสิร์ฟยังได้คะแนนจากการเสิร์ฟและ
ยังได้เสิร์ฟอย่างต่อเนื่องจากการเสิร์ฟครั้งท่ี 2                                                     
ใบบันทึกต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อท่ีจะเริ่มเล่น
ใหม ่                                                                                         
กรณีพบว่ามีผู้เล่นเสิร์ฟผิดล าดับและผู้บันทึก                             
(หรือผู้ตัดสิน) ได้เตือนผู้เล่นก่อนท่ีจะท าการเสิร์ฟแล้วว่า
ผู้เสิร์ฟผิดล าดับการเสิร์ฟจะถูกลงโทษโดยเสียสิทธิ์การ
เสิร์ฟนั้น                                                                                 
ในกรณีนี้ ผู้บันทึกและผู้ช่วยได้ท าผิดล าดับข้ันตอนโดย
ไม่ได้แจ้งเตือนผู้เสิร์ฟผิดล าดับการเสิร์ฟก่อนท่ีจะท าการ
เสิร์ฟ                                                                      
ผู้ตัดสินท่ี 2 จะต้องไม่ส่ังหยุดการเล่นลูกบอลถ้า                
ผู้บันทึกพบว่าระหว่างการเล่นลูกบอลนั้นผู้เสิร์ฟผิด
ล าดับการเสิร์ฟ                                                           
กติกาข้อ 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.6.1, 24.2.2.2, 
25.2.2.1, 25.2.2.2 

10.23                                                                                 
แนวปฏิบัติท่ีถูกต้องของผู้บันทึกหากหัวหน้าทีมถาม
จ านวนครั้งของการขอเวลานอกของทีมตรงข้าม                       
อ้างอิง : กรณี 8.4.2 

การวินิจฉัย                                                                        
ผู้บันทึกคะแนนไม่ควรตอบค าร้องขอแต่ควรแจ้งผู้ตัดสิน
ท่ี 2 ทราบ                                                                        
กติกาข้อ 15.1, 16.1,24.2 
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10.24                                                                             
ถ้าผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับผู้บันทึกและผู้ตัดสินเกี่ยวกับ
ล าดับการเสิร์ฟว่าใครเป็นผู้ท าการเสิร์ฟ                                        
ผู้บันทึกควรตรวจสอบอะไร                                             
อ้างอิง : กรณี 9.4 

การวินิจฉัย                                                                       
ใบบันทึกถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตรวจสอบล าดับ
การสิร์ฟ                                                                      
มี 4 ช่อง ท่ีมีป้ายก ากับI ถึง IV (1-4) ซึ่งตรงกับล าดับ
การเสิร์ฟ จ านวนผู้เล่นถูกใส่ไว้ในช่องถัดไป ทีมท่ีเสิร์ฟ
อันดับแรกจะเสิร์ฟอันดับท่ี 1 และ 3 อีกทีมหนึ่งก็จะ
เสิร์ฟล าดับท่ี 2 และ 4 ผู้บันทึก                          
ต้องปฏิบัติตามรูปแบบปกติในการบันทึกการเสิร์ฟ                   
ไม่ว่าทีมใดจะเริ่มการเสิร์ฟ A (ด้านซ้าย) หรือ B 
(ด้านขวา)                                                                                    
ส่ิงส าคัญคือผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องตรวจสอบว่ามีการบันทึก
การเสิร์ฟครั้งแรกของการแข่งขันลงในช่องถัดไปจาก                          
ช่องด้านบนสุดหมายเลข 1 ส่ิงนี้จะท าให้แน่ใจว่าล าดับ
การเสิร์ฟถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องต้ังแต่ขั้นตอนแรก                                                                       
กติกาข้อ 24.2.2.2, ค าแนะน าการบันทึกใบบันทึก                      
การแข่งขัน 

10.25 
หลังจากส้ินสุดการแข่งขันหัวหน้าทีมขออนุญาตบันทึก                        
การประท้วงลงในใบบันทึกการแข่งขัน แต่ในระหว่าง
การแข่งขันไม่มีการประท้วงเกิดขึ้น ผู้บันทึกควรรับการ 
ประท้วงหรือไม ่
อ้างอิง : กรณี 9.6 

การวินิจฉัย 
ไม่ควรรับการประท้วง ผู้บันทึกจะรับค าร้อง                   
การประท้วงจากหัวหน้าทีมได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต       
จากผู้ตัดสินท่ี 1 เท่านั้น 
กติกาข้อ 24.2.3.2, แนวทางและค าแนะน าของผู้ตัดสิน 

10.26 
ผู้เล่นท้ังสองทีมเปล่ียนแดนเมื่อมีคะแนน 2:3 (เซตท่ี 3)                       
ผู้บันทึกยืนยันว่าคะแนนยังเป็น 2:2 เทคนิคใด                                    
ท่ีผู้บันทึกสามารถใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดนี้ 
อ้างอิง : กรณี 9.9 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรแจ้งให้ผู้ตัดสินท่ี 2 ทราบว่าคะแนนอยู่ท่ี 
2:2 ผู้ตัดสินควรรับทราบคะแนนท่ีถูกต้องจากผู้บันทึก                    
ในกรณีนี้ผู้บันทึกสามารถแก้ไขการเปล่ียนแดน                          
ท่ีไม่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเล่ียงความล่าช้า                          
ของการแข่งขัน 
กติกาข้อ 18.2.1, 24.2.2.5 
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10.27 
หากผู้ตัดสินท าผิดพลาดในเรื่องการให้คะแนนแก่ทีมหนึ่ง 
และอีกทีมหนึ่งร้องขอเวลานอกก่อนท่ีผู้ตัดสินจะเปล่ียน                     
การตัดสินแล้วต่อมาการขอเวลานอกนี้ถูกยกเลิก                                   
ในกรณีนี้ผู้บันทึกควรท าอย่างไร 
อ้างอิง : กรณี 9.10 

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรยกเลิกการบันทึกการขอเวลานอก                   
แล้วแก้ไขคะแนนและช่องล าดับการเสิร์ฟ 
กติกาข้อ 22.2.1, 24.2.2.1, 24.2.2.2, 24.2.2.3 
 

10.28 
หลังจากได้รับการรักษาการบาดเจ็บเป็นเวลา 5 นาที 
ระหว่างการรักษาการบาดเจ็บ ผู้เล่นถูกประกาศว่า                
ไม่สามารถท าการแข่งขันต่อได้                                                                                        
ขั้นตอนใดท่ีผู้บันทึกควรใช้เพื่อบันทึกรายละเอียด
ท้ังหมดของการรักษาการบาดเจ็บ  

การวินิจฉัย 
ผู้บันทึกควรบันทึกช่วงเวลาท่ีส าคัญ 3 ช่วงเวลาดังนี้ 
1. เมื่อใดท่ีผู้ตัดสินท่ี 2 แจ้งว่าผู้เล่นมีความต้องการ

ความช่วยเหลือทางการแพทย์ 
2. เมื่อใดท่ีทีมช่วยเหลือทางการแพทย์มาถึงสนาม  
3. เมื่อใดท่ีผู้เล่นเริ่มเล่นใหม่ได้ หรือเมื่อใดท่ีทีม                      

ถูกประกาศว่าไม่พร้อมจะท าการแข่งขันต่อได้ 
การบันทึกนี้ควรบันทึกเวลาเป็น ช่ัวโมง/นาที/วินาที 
นอกจากนี้ผู้บันทึกควรบันทึกข้อมูลอาการบาดเจ็บลงใน
ใบบันทึกอย่างละเอียดพอท่ีจะสามารถท าให้เขาประกาศ
ว่าทีมนั้นไม่พร้อมท่ีจะเล่นต่อ 
กติกาข้อ 6.4.3, 7.1.2.3, 17.1, 23.2.7, 23.3.1, 24.2.1 
ค าแนะน าการบันทึกใบบันทึกการแข่งขัน 
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ตอนที่ 3 นิยามศัพท์ 

เสาอากาศ   
(Antennae) 

เป็นเสากลมท่ีมีความยืดหยุ่นยาว 1.8 เมตร ทาสีสลับกันเป็นช่วงๆ ล่ะ 10 เซนติเมตร 
และจะยื่นพ้นเหนือตาข่ายประมาณ 80 เซนติเมตร โดยจะถูกยึดกับขอบตาข่ายด้านข้าง
ท้ังสองด้านเตรงข้ามกันป็นแนวตั้งและอยู่เหนือเส้นขอบสนามเพื่อก าหนดเขตข้ามตาข่าย
ของลูกบอล การท่ีลูกบอลจะข้ามไปฝ่ังตรงข้ามจะต้องข้ามตาข่ายโดยสมบูรณ์ระหว่างเสา
อากาศท้ังสองจึงจะถูกนับเป็น “ดี” 

การรุก 
(Attack Hit) 
 

การกระท าที่ท าให้ลูกบอลข้ามไปยังสนามของฝั่งตรงข้าม โดยการเสิร์ฟไม่นับว่าเป็น 
การรุก การรุกจะสมบูรณ์เมื่อลูกบอลข้ามตาข่าย ในแนวต้ังภายในแนวเสาอากาศ                               
หรือสัมผัสการสกัดกั้น 

รอยบอล 
(Ball mark) 
 

การขยับหรือเคลื่อนไหวของทรายบนพื้นผิวสนามเกิดข้ึนจากการกระทบของลูกบอล
ลงสนาม โดยรอยบอลนี้อาจถูกใช้หากต้องการตรวจสอบว่าลูกบอลนั้น “ลง” หรือ 
“ออก” 

การพิสูจน์รอยบอล                                
(Ball Mark 
Protocol)                         

กระบวนการจะเริ่มจากผู้ตัดสินท่ี 1 เพื่อตรวจสอบว่าลูกบอลลง-ออกนอกสนามหรือไม่ 
โดยกระบวนการนี้จะด าเนินการตามข้อก าหนดของ FIVB Ball Mark Protocol 

 (Between 
rallies) 

เวลาที่อยู่ระหว่างการเป่านกหวีดเพื่อบ่งบอกการสิ้นสุดการเล่น ลูกบอลและ                     
การเป่านกหวีดให้สัญญาณการเสิร์ฟลูกโดยปกติจะเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 วินาที 

หมวก 
(Cap/Hat) 
 

ส่ิงท่ีประดับบนศีรษะของผู้เล่น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดการแข่งขันของผู้เล่นเมื่ออยู่ใน
การแข่งขัน ซึ่งในบางเกณฑ์จะถูกควบคุมภายใต้ข้อบังคับของ FIVB 

การเส่ียงเหรียญ   
(Coin Toss) 
 

เป็นการทีผู้ตัดสินที่ 1 จะปฏิบัติก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยจะให้ หัวหน้าทีมแต่ละทีม      
มาที่หน้าโต๊ะของผู้บันทึกการแข่งขัน กระบวนการนี้จะเป็นตัวก าหนดทีม ที่จะ                     
ท าการเสิร์ฟก่อนแดนเริ่มต้นในการแข่งขันและล าดับการเสิร์ฟ 

เส้นสนาม                      

Court Lines 
(boundary lines) 

เป็นเส้นที่ใช้ก าหนดพื้นที่การแข่งขัน ท าจากวัสดุที่มีความทนทานและใช้สีที่ตัด                        

กับทรายขนาดกว้าง 5-8 เซนติเมอต ลูกบอลจะต้องกระทบกับพื้นที่ภายในเส้นก าหนด
ไวจึ้งจะถือว่า "บอลลง"  

ผู้จัดการสนาม
(Court Manager) 

เจ้าหน้าที่ทางการของการแข่งขัน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสนามและอุปกรณ์                       
ตามข้อก าหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ส าหรับการแข่งขัน  

การเปล่ียนแดน
Court switches 
(side changes) 

เป็นการเปล่ียนฝ่ังสนามของผู้เล่นในช่วงการแข่งขันโดยจะมีการเปล่ียนในทุก ๆ 

 7 คะแนน (ของเซตท่ี 1 และ 2) และทุกๆ 5 คะแนนในเซตท่ี 3  
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การปกผิดความผิด 

Cover up a fault 

การประพฤติท่ีไม่เหมาะสมท่ีผู้เล่นกระท าโดยเจตนาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ความผิดไม่ได้ (นั่นคือการปกปิดความผิดต่อเจ้าหน้าท่ี) ยกตัวอย่างเช่น การลบรอยบอล 

พื้นท่ีเล่นลูกเหนือ               
ตาข่าย 
Crossing space 

พื้นท่ีเหนือตาข่ายและอยู่ในระหว่างเสาอากาศท้ังสองข้าง (ส่วนขยายโดยสมมติขึ้นไป)         

ท่ีลูกบอลจะถูกส่งไปยังฝ่ายตรงข้าม (โดยทีมท่ีท าการรุก) เพื่อให้ทีมรับเล่นต่อได้อย่าง
สมบูรณ์ตามกติกา โดยพื้นท่ีนี้จะไม่รวมช่องว่างด้านนอกและด้านล่างในบางกรณี                           
การเล่นต้องด าเนินการต่อถึงแม้ว่าลูกบอลจะข้ามตาข่ายในพื้นท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนด                   
ตราบใดท่ีทีมยังสามารถน าลูกบอลกลับมาและท าการเล่น 3 ครั้งในพื้นท่ีๆ ถูกต้อง                         
ได้ตามกติกา 

ผิดระเบียบ 
(Default) 

ในกรณีที่ทีมไม่สามารถเริ่มการแข่งขันได้ตามกติกาจะถูกปรับแพ้ใน การแข่งขัน                      
ครั้งนั้นและจะไม่ได้คะแนน 

ผู้เล่นฝ่ายรับ
Defensive player 
(defending player) 

ผู้เล่นฝ่ายรับคือ ผู้เล่นของทีมที่ไม่ได้สัมผัสบอลครั้งสุดท้ายหรือผู้เล่นที่ อยู่ในแดน                     
ตรงข้ามกับลูกบอล  

เก้าอี้ส าหรับพัก
(Designated 
chairs) 

เก้าอี้ท่ีจัดให้แต่ละทีมใช้ในระหว่างการแข่งขันและช่วงเวลาพัก จะวางอยูห่่างจาก                  
โต๊ะผู้บันทึกการแข่งขันประมาณ 3-5 เมตร โดยท่ีท้ังสองทีมสามารถใช้เก้าอี้ เดิมจนกระท่ัง
จบการแข่งขัน ส่วนมากวัสดุท่ีใช้จะไม่ใช้โลหะประกอบ 

เส้นทะแยงมุม
Diagonals 
(Long/Short) 

ระยะทางในแนวทะแยงมุมของสนามมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 16x8 เมตร (แบบยาว) หรือจากมุมใต้ตาข่ายมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง (แบบสั้น) 
มีขนาด 8x8 เมตร 

การผิดระเบียบ 
พร้อมกัน 

Double fault 
(replay) 

การผิดกติกาพร้อมกันของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายในเวลาเดียวกัน  ผลลัพธ์คือเล่นใหม่ 
(replay)(ผู้เสิร์ฟคนเดิมเสิร์ฟซ้ าโดยไม่ได้คะแนน)  

พื้นท่ีด้านนอก  
(External space) 

พื้นที่สมมุตินอกเขตเสาอากาศทั้ง 2 ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ด้านล่างของตาข่าย และไม่นับรวม

พื้นที่ๆ ลูกบอลข้ามฝั่งหรือต่ ากว่าตาข่าย 

เส้นสมมุติ 

Extension of 
sideline 

เส้นสมมุติที่ขยายออกมาจากเส้นข้างสนามในแนวตรง จากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนี่ง                     
ไปถึงเขตรอบสนาม  (free zone) และการเสิร์ฟจะต้องเสิร์ฟภายในพื้นที่ที่ก าหนดนี้ 

เขตรอบสนาม 
(Free Zone) 

พื้นที่ด้านนอกสนามแข่งขันแต่ยังอยู่ภายในแผ่นรูป ป้าย ฯลฯ ที่กั้นขอบด้านนอก                     

ของเขตรอบสนาม  
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เท้าผิดกติกา 
Foot faults 

การที่ผู้เล่นท าผิดกติกาโดยในเวลาที่เสิร์ฟหรือกระโดดขึ้นท าการเสิร์ฟเท้าได้ถูก                       

พื้นสนามหรือเท้าเข้าไปอยู่ใต้เส้นสนาม  (ขณะท าเสิร์ฟ)  

ส่ิงของท่ีห้ามสวมใส่ 

(Forbidden  
objects) 

เครื่องประดับของผู้เล่นที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือให้ประโยชน์แก่ผู้เล่นอื่น                   

โดยอาจจะเป็นสร้อย แว่นตา แหวน และนาฬิกา 

การรุกท่ีรุนแรง 
(Hard driven ball) 

การรุกที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพียงพอ และด้วยระยะที่ไกลท าให้ผู้เล่นที่ ฝ่ายรับ   
จะมีเวลาเล่นเฉพาะลูกในลักษณะที่เป็นการป้องกันแบบไม่มีการควบคุม  ระยะเวลา
และระยะทางของวิถีลูกบอล (ความเร็วของบอล) จะท าให้ให้ผู้เล่นควบคุมหรือ

เปลี่ยนแปลงเทคนิคการรับลูกบอลไม่ได้  

ท่อรดน้ าสนาม 
Hoses 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ าลงบนสนามแข่ง ขันและบริเวณเขตรอบสนาม  เพื่อลด
อุณหภูมิของพื้นผิวทรายโดยจะต้ังไว้ที่บริเวณด้านนอกของเขตรอบสนาม  

กล่องเก็บ
ความเย็น 

Ice box 
(ice chest) 

อุปกรณ์ที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ๆ ก าหนดไว้หรือใกล้เคียงเพื่อให้ผู้เล่นสามารถใช้เก็บของเหลว
หรือน้ าแข็งเพื่อให้ผู้เล่นหรือเจ้าหน้าที่ใช้งาน  

การผิดล าดับการ
เสิร์ฟ                              
(Illegal server) 

เมื่อผู้เล่นที่เสิร์ฟบอลไม่ตรงตามล าดับการเสิร์ฟที่ก าหนดไว้ ในบันทึกการแข่งขัน    
ทีมฝ่ายตรงข้ามจะได้สิทธิ์ในการเสิร์ฟและได้คะแนน 

การสัมผัส
โดยบังเอิญ 

Incidental 
contact 

  การที่ผู้เล่นสัมผัสกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยที่ไม่มีผลระทบต่อการเล่นลูก 

ทีมไม่พร้อมในการ
แข่งขัน
Incomplete team 

เมื่อทีมเริ่มแข่งขันแล้วแต่ผู้เล่นไม่สามารถเล่นต่อจนจบการแข่งขันด้วย (อาจจะเกิด
จากการบาดเจ็บ/ไม่พร้อมท าการแข่งขัน)  อีกทีมจะได้รับคะแนนและจบการแข่งขัน 

การรบกวน                       
การกีดขวาง 
Interference 

การกีดขวางการเล่นของฝ่ายตรงข้ามใต้ตาข่าย ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามจะท าการเล่น           
ในขณะนั้นโดยการก าบัง ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ทั้งการสัมผัสตัวผู้เล่นหรือล่อห ลอก
จนท าให้เกิดการสูญเสียการเล่นลูกบอลในขณะนั้น  
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การขอเวลานอก                
ที่ผิดกติกา                                          
(Improper 
requests) 

 การร้องขอเวลานอกท่ีผิดกติกา ตัวอย่างเช่น ขอเวลานอกขณะผู้ตัดสินเป่านกหวีด                        

. ให้เสิร์ฟหรือขณะท าการแข่งขัน 

 

การสัมผัสบอล
พร้อมกัน                       
Joust 

ผู้เล่นสองคนสัมผัสลูกบอลพร้อมกันด้วยนิ้วหรือมือกางออกเหนือความสูงของตาข่าย
และมีการสัมผัสบอลระยะเวลาหนึ่ง  

 ขั้นตอนการประท้วง    
 อย่างเป็นทางการ  
 Protest Protocol 

  การประท้วงอย่างเป็นทางการโดยภายใต้การควบคุมของผู้ควบบคุมการแข่งขัน                              
. ซึ่งรับผิดชอบการพิจารณาการประท้วง ซึ่งสามารถท าการประท้วงในระหว่างการแข่งขัน                
. หรือหลังการแข่งขัน ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ FIVB Protest Protocol Regulations 

กระโดดเสิร์ฟ                 
(Jump Serve) 

การเสิร์ฟของผู้เล่นซึ่งในระหว่างการเสิร์ฟจะไม่สัมผัสพื้น การกระโดดจะต้องท าใน
พื้นที่เสิร์ฟเท่านั้น แต่การลงสู่พื้นส่วนใดของสนามหรือบริเวณ เขตรอบสนามได้ 

ระดับทราย/                      
การคราดทราย 

Levelling the 
sand/Raking 

การปรับระดับสนามแข่งขันและพื้นท่ีโดยรอบให้ราบเรียบ โดยปกติแล้วจะท าก่อนท่ี                     
การแข่งขันจะเริ่มข้ึน 

ผู้ก ากับเส้น                        
Line judges 
 

คือเจ้าหน้าท่ีๆ ท าหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ตัดสินท าการตัดสินในกรณีมีการท าผิดกติกา โดยเฉพาะ
การตัดสินบอล “ลง”, “ออก”, “สัมผัสผู้เล่น” หรือการส่งบอลท่ีผ่านไปยังสนาม                         
ฝ่ังตรงกันข้าม อาจจะใช้จ านวน 2-4 คน ประจ าจุดท่ีมุมของสนามแข่ง  

พื้นท่ีใต้ตาข่าย 

Lower space 
(under net) 

พ้ืนที่ใต้ตาข่ายและอยู่ระหว่างเสาตาข่าย พื้นที่ส่วนที่ข้ามตาข่ายและพ้ืนที ่                                 

นอกสนามแข่งจะไม่ถือว่าเป็น Lower space  

รูปแบบการแข่งขัน  
Match format 

การก าหนดแบบแผนของการแข่งขันแต่ละเซท โดยรูปแบบการแข่งขันของ FIVB                         
ที่เหมาะสมที่สุดท าการแข่งขัน 3 เซท โดย 2 เซทแรกจะเล่นกันทั้งหมด 21 แต้ม                     

(มีเพิ่มได้อีก 2 แต้ม) และเซทที่ 3 เล่นกันเพียง 15 แต้ม (เพิ่มได้อีก 2 แต้ม) ซึ่งทั้ง
สองแบบจะไม่มีคะแนนสูงสุด 

ไม้วัดตาข่าย
Measuring rod 
(stick or pole) 

อุปกรณ์ท่ีใช้วัดความสูงของตาข่าย โดยสัญลักษณ์ก าหนดตามความสูงของตาข่าย                     
ควรเก็บอุปกรณ์นี้ให้อยู่ใกล้กับโต๊ะผู้บันทึกการแข่งขัน 
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ขั้นตอนการรักษา

อาการบาดเจ็บ
(Medical Injury 

Protocol) 

ระเบียบของ FIVB ที่ใช้ควบคุมสถานการณ์ของผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บ โดยน ามาใช้และ

ควบคุมภายใต้ FIVB Medical Injury Protocol 

Metal fastening 
devices 

การผูกเส้นใต้พื้นทรายอย่างผิดวิธีอุปกรณ์ที่ใช้ยึดต้องเป็นวัสดุอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ 

การเล่นลูกบอล
ที่มาจากการรุก                               

ที่รุนแรง 

Momentarily 
overhand with 
fingers/beach 
dig/defence 

การเล่น (รับลูกบอล) ท่ีอาจจะน ามาใช้หากลูกบอลมาในลักษณะการรุกท่ีรุนแรง                     
ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้สัมผัสลูกบอลได้เมื่อมีการตีบอลข้ามหัวในระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึน
เล็กน้อยโดยมือจะต้องยกชูขึ้นพร้อมกับนิ้ว (คือการตีในลักษณะท่ีไม่ได้คว่ ามือลง) 

Misconduct 
sanction          
fee scale 

ระเบียบข้อบังคับของ  Swatch-FIVB World Tour ที่ก าหนดอัตราค่าปรับที่เกิดจาก
การที่ผู้เล่นท าอุปกรณ์เสียหายหรือพูดว่าร้ายเจ้าหน้าที่ (ผู้ตัดสินที่  1 จะเป็นผู้ควบคุม
การบังคับใช้ข้อก าหนดการลงโทษในระหว่างการแข่งขัน)  

Nature of the 
fault 

ประเภทของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ตัดสินจะท าการส่งสัญญาณ
บอกว่าเกิดอะไรขึ้น (เช่น ลง) 

ตาข่าย 
 Net 

อุปกรณ์ขนาด 8.5 x 1 เมตร ประกอบด้วยตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ จ านวนมาก                     
ที่ขึงอยู่ระหว่างเสาทั้ง 2 ซึ่งแยกสนามสองด้านออกจากกัน 

Net area พื้นท่ีบริเวณใต้ด้านล่างตาข่ายและตรงระหว่างสองเสาประกอบด้วยพื้นผิวการเล่นและ
พื้นท่ีเหนือตาข่าย 

Normal playing 
conditions 

เงื่อนไขการเล่นที่ปราศจากการแทรกแซงจากสภาพอากาศภายนอก (เช่น ลม ฝน) 
โดยทั่วไปแล้วการเล่นจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าเซ็ตลูกวอลเลย์ได้อย่างแม่นย าหรือไม่   

ป้ายหมายเลขเสิร์ฟ
Number paddles 
 

อุปกรณ์ที่ใช้โดยผู้ บันทึกการแข่งขันเพื่อระบุผู้เล่นที่จะท าการเสิร์ฟ (ยกตัวอย่างเช่น 
ล าดับการเสิร์ฟของทีม) โดยจะวางไว้บนโต๊ะของผู้ บันทึกการแข่งขังมีหมายเลข                       
1 และ 2 

Offensive player 

(attacking player) 

ผู้เล่นของทีมที่ได้สัมผัสบอลเป็นคนสุดท้ายผู้เล่นที่อยู่ในสนามด้านเดียวกับลูกบอล  
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Overhand finger 

action 

การเล่นโดยการเซ็ตลูกบอลหรือการใช้นิ้วสัมผัสบอลข้ามตาข่าย การรับและตีลูกบอล

ด้วยเทคนิค underhand ก็ไม่ถือว่าผิดกติกา (เช่น การพลิกข้อมือ) 

นวมหุ้มเสา                
(Padding) 

อุปกรณ์ป้องกันท่ีอยู่ท่ีเสาขึงตาข่ายและเก้าอี้ของผู้ตัดสิน ใช้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ  
ของผู้เล่น 

Perpendicular 
trajectory 

ลูกบอลท่ีเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงจากไหล่ของผู้เล่นไปทางข้างหน้าหรือข้างหลัง ต าแหน่ง
ของผู้เล่นท่ีแตะบอลครั้งแรกจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ี และลูกบอลจะต้อง            
ไปในทิศทางเดียวกัน 

เครื่องแต่งกาย
Player’s uniforms 

เครื่องนุ่งห่มท่ีผู้เล่นสวมใส่ ประกอบด้วยเส้ือ กางเกงขาส้ัน หมวก โดยกฎระเบียบ                      
การแต่งกายต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ FIVB Uniform 

พื้นท่ีการเล่นลูก 
(Playing Court) 

พื้นท่ีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีขนาด 16x8 เมตร เส้นขอบสนามก็ถูกนับรวมเป็นพื้นท่ี                     
การเล่นด้วย ดังนั้นเมื่อลูกวอลเลย์ตกท่ีเส้นสนามจะนับเป็น “ลง” 

จุดสัมผัส                                 
.Point of 
.contact(instant of             
.contact) 

  เมื่อผู้เล่นคนแรกสัมผัสลูกวอลเลย์บอลนับจากเวลาท่ีเริ่มสัมผัสลูกบอล 

ขั้นตอนการแข่งขัน 
(Protocol) 

ระยะเวลาต้ังแต่สิ้นสุดการแข่งขันก่อนหน้านี้จนถึงการเริ่มการแข่งขันครั้งต่อไป                           
โดยบังคับใช้ภายใต้ระเบียบของ FIVB และข้อบังคับการแข่งขัน  

การประท้วง 

Protest                                    
(see Protest 
Protocol) 

การประท้วง (Protest Protocol) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เล่นต้องการประท้วงการตัดสิน                    
อย่างเป็นทางการ โดยต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ FIVB Protest Protocol 
Regulations. 

Rain 
ฝน 

สภาพอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับความช้ืน หากฝนตกและการเล่นยังด าเนินต่อไปได้ปกติ 

อาจจะไม่ได้ส่งผลให้ต้องหยุดการแข่งขัน 

เวลาเล่นลูก 
Rally 

เวลาที่ลูกวอลเลย์ยังถูกเล่นอยู่ในเกม ตั้งแต่การเสิร์ฟ ลูกบอลไปจนถึงตอนที่ทีมใด                  
ทีมหนึ่งรับลูกพลาด หรือปล่อยให้ลูกตกลงสู่พื้น  หรือท าผิดกติกา 

Replay (tie ball) เมื่อผู้ตัดสินที่ 1 อนุญาตให้เสิร์ฟอีกครั้งโดยไม่มีการให้คะแนน  อาจเป็นผลมาจาก
ความผิดพลาดในการตัดสินใจหรือสิ่งรบกวนจากภายนอก  (เริ่มเล่นคะแนนใหม่)  

 



 

-67- 

Roll shot เป็นเทคนิคการใช้นิ้วมือที่ชิดกันเป็นฝ่ามือในการตีลูกสูงเหนือหัวเพื่อท า attack hit 

โดยเทคนี้มักจะใช้ในระยะที่อยู่ประชิดกับฝั่งตรงข้าม เช่น  ตรงหน้าตาข่าย  

ถุงเท้า 
Rubber booties 
(sand-shoes/ 
socks) 

เครื่องสวมใส่ของผู้เล่นสวมเพื่อป้องกันเท้า มักจะสวมในกรณีที่ทรายมีอุณหภูมิที่ร้อน
หรือเย็นเกินไป หรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บของผู้เล่น โดยก่อน ต้องได้รับการ
อนุญาตจากผู้ตัดสินที่1 ก่อน 

ทราย 
Sand 

วัสดุที่น ามาประกอบเป็นพื้นสนาม จะต้องมีลักษณะเรียบสม่ าเสมอ และปลอดภัย                      
ต่อผู้เล่นโดยต้องมีความลึกอย่างน้อย 40 เซนติเมตร 

สมอ 
Sand Anchors 

อุปกรณ์ที่ใช้ยึดสายซึ่งยึดไปใต้พื้นผิวสนาม (ต่ ากว่าพื้นอย่างน้อย 50 เซนติเมตร)                      

โดยวัสดุที่ใช้จะต้องมีความนุ่มและยืดหยุ่น  

เจ้าหน้าท่ีคราดทราย
Sand Levellers 
(rakers) 

เจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีรักษาพื้นสนามให้อยู่ในสภาพที่ดี 

การก าบัง                        
(Screen) 
 

การกระท าท่ีป้องกันผู้รับลูกเสิร์ฟจากมุมมองท่ีชัดเจนจากผู้เสิร์ฟ การ าบังจะถือว่า                    
ผิดกติกา 

ล าดับการเสิร์ฟ
(Service order) 
 

เป็นล าดับที่ผู้เล่นจะได้ท าการเสิร์ฟตามกติกา โดยจะมีการ บันทึกล าดับไว้ที่ช่อง                  
ในใบบันทึกการแข่งขันหลังจากที่ท าการเสี่ยงเหรียญไว้แล้ว  และจะต้องใช้ข้อมูลนี้         
จนจบการแข่งขันในเซตนั้นๆ  

เขตเสิร์ฟ                  
(Service Zone) 

พื้นท่ีๆ ผู้เสิร์ฟบอลจะท าการเสิร์ฟ พื้นท่ีจะถูกล้อมรอบด้วยเส้นสนาม (ท่ีเส้นหลัง)                      
เขตขยายท้ังสองข้างและด้านท่ีเป็นพื้นท่ีการแข่งขัน  

ต าแหน่งรับลูกเสิร์ฟ 

(Service 
reception 
positions) 

ต าแหน่งท่ีทีมรับลูกเสิร์ฟจะยืนรอก่อนท่ีผู้ตัดสินท่ี 1 จะเป่านกหวีดให้สัญญาณเสิร์ฟ                 
โดยต าแหน่งนี้มักจะอยู่ตรงกลางสนามของฝ่ายรับ  

การตบ 
(Spike) 

  การกระโดดหรือใช้มือข้างเดียวตีบอลในลักษณะของ การรุก 

แสงสว่าง                    
Sun  
(sunligh t / light) 

สภาพแสงสว่างท่ีจ าเป็นในการแข่งขัน โดยสนามแข่งจะต้องมีแสงอย่างน้อย                           
1,000-1500 ลัค 
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แว่นกันแดด
Sunglasses 

เป็นเครื่องสวมใส่ส่วนบุคคลของผู้เล่นเพื่อป้องกันดวงตาจากสภาพอากาศและทราย 

ผู้ควบคุม 
(Supervisor) 
 

ผู้ควบคุมมีความรับผิดชอบในการด าเนินการแข่งขัน แบ่งงานได้เป็น 2 ประเภท 
(ค าอธิบายของแต่ละงานจะอยู่ใน FIVB Beach Volleyball Handbook): 

- ผู้ควบคุมการแข่งขัน (มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแข่งขัน และรับผิดชอบ
หน้าท่ีท่ัวไปโดยรวม) 

- ผู้ควบคุมการผู้ตัดสิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตัดสิน 
ผ้าคลุมสนาม 
(Tarp) 

วัสดุขนาดใหญ่ใช้คลุมส าหรับปกป้องพื้นสนามจากสภาพอากาศ ขนาดท่ีใช้กันท่ัวไปจะ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 16x8 เมตร  

เวลานอกทางเทคนิค                          
(Technical 
Timeout) 

การพักการแข่งขันช่ัวคราวเป็นเวลา 30 วินาที ซึ่งจะมีในเซทที่ 1 และ 2 เมื่อคะแนน
รวมของทั้งสองทีมได้ 21 คะแนน 

ระยะเวลาที่สัมผัส
ลูกบอล                              
(Time of contact) 
 

ระยะเวลาท่ีลูกบอลมาถูกมือของผู้เล่นขณะตบลูกบอล 

เวลานอก 
(Timeout) 

ผู้เล่นขอเวลานอก 30 วินาที จะสามารถขอได้ 1 ครั้งต่อเซตต่อทีม และจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ตัดสินแล้วเท่านั้น 

(Tip/Dink) เทคนิคท าการรุกที่ผิดกติกาโดยการใช้เปิดนิ้วมือ(กางนิ้วมือ)เพื่อท าการรุก  
การปล่อย/โยน 
(Toss) 

การปล่อย-โยนลูกบอลจากมือผู้เล่นที่จะท าการเสิร์ฟในเขตเสิร์ฟที่มีเจตนาที่จะท า            

การเสิร์ฟ 

ผ้าขนหนู  
(Towels) 

อุปกรณ์ส าหรับผู้เล่นใช้ในเช็ดหรือท าความสะอาดร่างกาย อุปกรณ์ท่ีทางเจ้าหน้าท่ีจัดไว้
เพื่อใช้ผ้าท่ีใช้เช็ดแว่นตาและเช็ดลูกบอล 

ร่ม 
(Umbrella) 

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการป้องกันสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แสงแดด จัดวางไว้
บริเวณเก้าอี้ส าหรับนั่งพักและด้านหลังของโต๊ะบันทึกการแข่งขัน 

การอบอุ่นร่างกาย 
Warm up Period 
(official warm up) 

เวลาก่อนเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะอนุญาตให้แต่ละทีม อบอุ่นร่างกาย                       
ในสนามโดยเริ่มจากการเป่านกหวีดให้สัญญาณของผู้ตัดสินที่ 1  หลังจากการลงนาม
ในใบบันทึกการแข่งขันสร็จแล้วภายใต้การควบคุมของระเบียบการ FIVB Protocol 

Water bucket 
ถังใส่น้ า 

อุปกรณ์ที่ใช้เก็บน้ าโดยจะน ามาใช้เมื่อมีผู้บาดเจ็บหรือน ามาพรมที่สนาม  
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รดน้ าสนาม
Watering the 
Court 

การรดน้ าหรือพรมน้ าลงบนพื้นสนามหรือบริเวณพื้นที่แข่งขัน เพื่อลดอุณหภูมิ                
พื้นผิวทราย โดยจะท าการพรมไปบนพื้นก่อนเริ่มการแข่งขัน  

ลม 
(Wind) 

สภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งความแรงลมควรจะมีความต่ าเพื่อให้การเล่นด าเนิน
ได้อย่างปกติ 

เวลาท่ีใช้รักษา
อาการบาดเจ็บ                       
5 minute 
recovery period 

(Injury Timeout) 

เวลาสูงสุดท่ีให้ผู้เล่นพักเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บ ผู้ตัดสินท่ี 2 จะเป็นผู้ดูแล                                    
ซึ่งต้องด าเนินการภายใต้การควบคุมของข้อก าหนด FIVB Medical Injury Protocol. 
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การส่ือสารในการเส่ียงเหรียญ 

             ภาพรวมจุดประสงค์ของเอกสารนี้คือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี FIVB ได้รับมาตรฐานท่ีชัดเจนและรัดกุมโดยใช้ใน
การส่ือสารผลการเส่ียงเหรียญในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในระหว่างขั้นตอนการส่ือสารทั้งหมดผู้ตัดสิน
จะต้องติดต่อกับผู้บันทึกและให้แน่ใจด้วยสายตาข้อมูลท่ีได้รับเป็นอย่างดี ข้อมูลทุกช้ินจะต้องได้รับการยืนยันก่อนท่ี
คุณจะย้ายไปยังถัดไปผู้บันทึกควรใส่ใจกับการเส่ียงเหรียญและท าตามกระบวนการอย่างไรก็ตามมีเพียงข้อมูลท่ีป้อน 
เข้าเท่านั้นตามข้อมูลของผู้ตัดสินท่ี 2 

1.  สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ 
     - หลังจากการเส่ียงเหรียญในเซ็ทท่ี 1 
     - ระหว่างการพักเซ็ทท่ี 1 ก่อนเริ่มเซ็ทท่ี 2 
     - ระหว่างการพักเซ็ทท่ี 2 ก่อนเริ่มเซ็ทท่ี 3 
2.  หลังจากการเส่ียงเหรียญในเซ็ทท่ี 1 
    - อะไรคือข้อมูลที่ต้องสื่อสารไปถึงผู้บันทึกคะแนน 
 *ประเทศ (ทีม) ชนะการการเส่ียงเหรียญ 
 * ตัวเลือกของประเทศ (ทีม) ท่ีชนะในการเส่ียงเหรียญ 
 * ตัวเลือกของประเทศ (ทีม) ท่ีแพ้ในการเส่ียงเหรียญ  
    - วิธีการสื่อสารกับผู้บันทึกคะแนน 
 * ประเทศ (ทีม) + สีเส้ือแข่งขัน - เป็นผู้ชนะในการเส่ียงเหรียญ 
 * เลือก เสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟ หรือ แดนซ้าย/ขวา ของสนาม 
 * ประเทศ (ทีม) + สีเส้ือแข่งขัน - ผู้แพ้การเส่ียง-ส่ิงท่ีเหลืออยู่ 
 - ตัวอย่าง 
  * บราซิล สีเหลือง ชนะการเส่ียง 
  * เลือกรับลูกเสิร์ฟ 
  * บราซิล สีเขียว เลือกแดนซ้ายมือของผู้บันทึก 
3.  ระหว่างการพักเซ็ทท่ี 1 ก่อนเริ่มเซ็ทท่ี 2 
     - อะไรคือข้อมูลที่ต้องสื่อสารไปถึงผู้บันทึกคะแนน 
 *ตัวเลือกของประเทศ (ทีม) ท่ีแพ้การเส่ียงเหรียญในเซ็ทท่ี 1 
 * ตัวเลือกของประเทศ (ทีม) ท่ีชนะการเส่ียงเหรียญในเซ็ทท่ี 1 
 * ล าดับการเสิร์ฟของท้ัง 2 ประเทศ (ทีม)  
     - วิธีการสื่อสารกับผู้บันทึกคะแนน 
 * หลังจบการแข่งขันในเซ็ทท่ี 1 ให้ ผู้ตัดสินท่ี 2 รวบรวมข้อมูลจากท้ัง 2 ประเทศ (ทีม) จากนั้นให้ไปถาม
ประเทศ (ทีม) ท่ีแพ้การเส่ียงเหรียญในเซ็ทท่ี 1 ก่อน 
 * ประเทศ (ทีม) (แพ้การเส่ียงเหรียญในเซ็ทท่ี 1) เลือก เสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟ หรือ แดนซ้าย/ขวา ของผู้
บันทึก ล าดับการเสิร์ฟ (เหมือนเดิม/เปล่ียนล าดับการเสิร์ฟ) 
 * ประเทศ (ทีม) (ชนะการเส่ียงเหรียญในเซ็ทท่ี 1) + เสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟ หรือแดนซ้าย/ขวา ของสนาม
ล าดับการเสิร์ฟ (เหมือนเดิม/เปล่ียนล าดับการเสิร์ฟ) 
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          - ตัวอย่าง 
        * บราซิล เสิร์ฟล าดับการเสิร์ฟเหมือนเดิม 
        * อิตาลี เลือกแดนซ้ายมือผู้บันทึกคะแนนเปล่ียนล าดับการเสิร์ฟ  
4.  ระหว่างการพักเซ็ทที่ 2 ก่อนเร่ิมเซ็ทที่ 3 
     - อะไรคือข้อมูลที่ต้องสื่อสารไปถึงผู้บันทึกคะแนน 
 * ทีมชนะการการเส่ียงเหรียญ 
 * ตัวเลือกของทีมท่ีชนะในการเส่ียงเหรียญ 
 * ตัวเลือกของทีมท่ีแพ้ในการเส่ียงเหรียญ  
 * ล าดับการเสิร์ฟของท้ัง 2 ทีม 
     - วิธีการสื่อสารกับผู้บันทึกคะแนน 
 * ประเทศ (ทีม) ท่ีชนะการเส่ียงเหรียญ 
 * ประเทศ (ทีม) เลือก + เสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟหรือแดนซ้าย/ขวา ของผู้บันทึก ล าดับการเสิร์ฟ 
(เหมือนเดิม/เปล่ียนล าดับการเสิร์ฟ) 
           * ประเทศ (ทีม) (แพ้การเส่ียงเหรียญ)เลือก เสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟ หรือ แดนซ้าย/ขวา ของสนามล าดับการ
เสิร์ฟ (เหมือนเดิม/เปล่ียนล าดับการเสิร์ฟ) 
          - ตัวอย่าง 
        * อิตาลี ชนะการเส่ียง การเสิร์ฟเหมือนเดิม 
        * อิตาลี เลือกรับลูกเสิร์ฟ เปล่ียนล าดับการเสิร์ฟ  
        * บราซิล เลือกแดนซ้ายมือของผู้บันทึก ล าดับการเสิร์ฟเหมือนเดิม 
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