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บทน า 

กฬีาวอลเลย์บอลชายหาด 

  เป็นกีฬาอีกชนิดหน่ึงในบรรดา กีฬาท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด เป็นกีฬาเพื่อ 
การนนัทนาการท่ีดีท่ีสุด มีความน่าสนใจเพราะเป็นกีฬาท่ีมีความ รวดเร็ว ใชค้วามแขง็แรงในการเล่นบน
สนามท่ีเป็นหาดทราย กีฬา วอลเลยบ์อลชายหาดนั้นมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลาย อยา่งท่ีมี การปฏิสัมพนัธ์ใน
การเล่นท่ีไม่เหมือนกีฬาชนิดใดไดแ้ก่ การเสิร์ฟ การรับลูกเพื่อการส่ง ผา่น  ล าดบัการหมุนต าแหน่ง พลงัใน
การกระโดด ความแรงในการ ตบลูก การรุก การเล่นทีม การแบ่งส่วนความรับผดิชอบใน สนาม การป้องกนั
การรุก ช่วงเวลาก่อนหนา้น้ีไม่นานนกัทางสหพนัธ์วอลเลยบ์อล นานาชาติไดส้ร้างสรรคใ์หว้อลเลยบ์อล
ชายหาดเป็นกีฬาส าหรับผู ้ ชมในยคุปัจจุบนั  เน้ือหาขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีเป็นเอกสารท่ีเหมาะส าหรับ ทุก
คน ตั้งแต่ ผูเ้ล่น ผูฝึ้กสอน ผูต้ดัสินหรือผูบ้รรยายเกมการ แข่งขนัอนัเน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี  ช่วยใหเ้ขา้ใจ
กติกาการเล่นไดเ้ป็นอยา่งดีและน าไปใชใ้น การเล่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ช่วยใหผู้ฝึ้กสอนไดน้ าไปเสริมสร้างทีม
ใหมี้ความแขง็แกร่ง และมียทุธวธีิในการเล่นท าใหผู้เ้ล่นแสดงฝีมือเตม็ความสามารถ ช่วยใหผู้ต้ดัสินมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบักติกาท าใหผู้ต้ดัสิน ด าเนินการตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้งในบทน าน้ีเนน้ท่ีจะท าใหกี้ฬาวอลเลยบ์อล
เป็นกีฬาเพื่อการ แข่งขนัอยา่งแทจ้ริงจึงการเร่ิมตน้ดว้ยการระบุหลกัการท่ีส าคญัต่อ การสร้างความส าเร็จใน
การตดัสิน  
วอลเลย์บอลกฬีาเพ่ือการแข่งขัน  
  การแข่งขนัวอลเลยบ์อลชายหาดเป็นกีฬาท่ีตอ้งใชพ้ลงัและ ความแขง็แรงอนัเป็นการแสดงใหเ้ห็น
ถึงความสามารถอยา่งยอดเยีย่มรวมทั้งความมีความน ้าใจนกักีฬาการสร้างสรรคเ์กมส์การเล่นความคิด
สร้างสรรคแ์ละสุนทรียภาพคุณสมบติัเหล่าน้ีกบัขอ้ ยกเวน้บางประการท่ีกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาดอนุญาตให้
ผูเ้ล่นอยูใ่นต าแหน่งไดท้ั้งหนา้ตาข่าย(ในการรุก)และหลงัสนาม   (เพื่อการป้องกนัและการเสิร์ฟลูก) กีฬา
วอลเลยบ์อลชายหาด เร่ิมมีการเล่นเป็นคร้ังแรกท่ี ชายหาดแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และยงัคงรักษา
เอกลกัษณ์อนั โดดเด่นมาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งองคป์ระกอบบางส่วนท่ีใชร่้วมกบั กีฬาอ่ืนๆ เช่น การเสิร์ฟ 
ล าดบัการหมุนต าแหน่ง (การเปล่ียนเสิร์ฟ) การรุก การป้องกนั กีฬาวอลเลยบ์อลชายหาด เป็นกีฬาท่ีไม่
เหมือนกบักีฬาอ่ืน ๆ เร่ิมตน้ดว้ยการโยนลูกเพื่อตีลูกบอลเขา้สู่การเล่นและในแต่ทีม สามารถส่งผา่นลูกบอล
ภายในทีมก่อนท่ีจะส่งลูกบอลกลบัไปยงั ฝ่ายตรงขา้ม  
มีการแก้ไขเพิม่เติมกติกาในการเสิร์ฟจากการเล่นลูกทีอ่ยู่ในการเล่นเป็นอุปกรณ์เชิงรุก  
  ผูเ้ล่นทุกคนเปล่ียนล าดบัในการเสิร์ฟ  ทีมมีการพฒันา ยทุธวธีิท่ีน่าสนใจและยดืหยุน่ในต าแหน่งของผู ้
เล่น ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถใชรู้ปแบบ (framework) เทคนิคในการ แข่งขนั  ยทุธวธีิ และพละก าลงัและยงัก าหนดใหผู้ ้
เล่นไดเ้ล่น อยา่งอิสระเพื่อความสุขของผูช้ม  และภาพลกัษณ์ท่ีดีของกีฬาวอลเลยบ์อลชายหาดใหเ้พิ่มข้ึนไดอี้กในอีก
ระดบัหน่ึง  
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ผู้ตัดสิน  
  หลกัการส าคญัในการเป็นผูต้ดัสินท่ีดีและมีความยติุธรรม ประกอบดว้ยตอ้งมีความยติุธรรมต่อผูเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนัทุกคนด าเนินการตดัสินใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัมุมมองของผูช้ม   (To be viewed  as  fair by the spectators) 
ผูต้ดัสินตอ้งวางตวัให้น่าเช่ือถือเพื่อใหผู้เ้ล่นเพลิดเพลินเป็นผูต้ดัสินดว้ยค าตดัสินตอ้งถูกตอ้งและยติุธรรมรู้และ
เขา้ใจในกติกาท่ีก าหนดไวเ้ป็นนกับริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อด าเนินการ ใหก้ารแข่งขนัเป็นไปอยา่ง ราบร่ืน
จนส้ินสุดการแข่งขนั        เป็นนกัการศึกษา (Being an  educator) ศึกษาน ากติกามา ใชเ้พื่อการลงโทษ และตกัเตือนการ
กระท าท่ีไม่สุภาพส่งเสริมการแข่งขนั  ใหผู้ช้มไดมี้ส่วนร่วมในการแข่งขนั ดว้ยการไดเ้ชียร์ใหผู้เ้ล่น       ท่ีเล่นไดดี้
ท่ีสุดไดท้  าการเล่นไดอ้ยา่งเตม็ความามารถ สรุปไดว้า่ ผูต้ดัสินท่ีดีนั้นจะตอ้งน ากติกามาใชเ้พื่อท าใหก้าร แข่งขนัเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์อนัน่าพึงพอใจต่อทุกฝ่ายท่ี เก่ียวขอ้ง ส าหรับทุกท่านท่ีอ่านมาถึงตอนน้ี  ขอใหศึ้กษา
กติกาซ่ึงจะ ช่วยพฒันาเกมการแข่งขนัในปัจจุบนั แต่อยา่ลืมวา่เพียงไม่ก่ี ยอ่หนา้น้ีอาจจะมีความส าคญัเท่า ๆกนักบั
ต าแหน่งทางการกีฬา ของคุณเลยก็เป็นได ้
 
 



 
 

10 
 

CHAPTER 1// บทที่ 1 
FACILITIES AND EQUIPMENT//ส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ 

 
1 PLAYING AREA//พื้นที่เล่นลูก 
 The playing area includes the playing court and the free zone. It shall be rectangular and symmetrical. 
(Rules 1.1, Diagrams 1) 
 พื้นท่ีเล่นลูกรวมถึงสนามแข่งขนั (Playing court) และเขตรอบสนาม (Free Zone)เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้และไดส้ัดส่วนกนั (กติกาขอ้ 1.1 แผนภาพ 1) 
1.1 DIMENSIONS//ขนาดของสนาม 
 1.1.1 The playing court is a rectangle measuring 16 x 8 m, surrounded by a free zone, which is a 
minimum of 3 m wide on all sides (Diagrams 2) 
 สนามแข่งขนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ยาว 16 เมตร กวา้ง 8 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเขตรอบสนาม
กวา้งอยา่งนอ้ย 3 เมตร (แผนภาพ 2) 
 The free playing space is the space above the playing area, which is free from all obstructions. The 
free playing space shall measure a minimum of 7 m in height from the playing surface. 
 และมีพ้ืนท่ีเล่นลูกเหนือเขตรอบสนามจากพ้ืนสนามแข่งขนัข้ึนไป 7 เมตร ตอ้งไม่มีส่ิงใด ๆ 
กีดขวาง  
 1.1.2 For FIVB, World and Official Competitions, the free zone is a minimum of 5 m and a 
maximum of 6 m from the end lines/side lines. The free playing space shall measure a minimum of 
12.5 m in height from the playing surface. 
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์ บอลนานาชาติ เขตรอบสนามห่างจากเส้น
หลงั และห่างจากเส้นข้างอย่างน้อยที่สุด 5 เมตร มากที่สุด 6 เมตร และเหนือเขตรอบสนามจากพืน้
สนามขึน้ไป 12.5 เมตร ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง 
1.2 PLAYING SURFACE//พืน้ผวิสนามแข่งขัน 
 1.2.1 The surface must be composed of levelled sand, as flat and uniform as possible, free of rocks, shells and anything 
else which can represent risks of cuts or injuries to the players. 
 พ้ืนสนามตอ้งเป็นทรายระดบัเดียวกนั มีความเรียบ และเหมือนกนัให้มากท่ีสุด ปราศจากกอ้นหิน 
เปลือกหอย และส่ิงใด ๆ  ท่ีอาจเป็น เหตุให้ผูเ้ล่นเส่ียงต่อการบาดเจ็บ 
 1.2.2 For FIVB, World and Official Competitions, the sand must be at least 40 cm deep and composed of fine 
loosely compacted grains. 
  ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ พืน้สนามทรายต้องมีความหนา
อย่างน้อย 40 เซนตเิมตร และเป็นทรายเม็ดกลมละเอยีดปราศจากการอดัแน่น 
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  1.2.3 The playing surface must not present any danger of injury to the players. 
  พ้ืนสนามตอ้งไม่เป็นอนัตราย หรือเป็นสาเหตุให้ผูเ้ล่นเกิดการบาดเจ็บ 
  1.2.4 For FIVB, World and Official Competitions, the sand should also be sifted to an acceptable size, not 
too coarse, and free of stones and dangerous particles. It should not be too fine to cause dust and stick to the skin. 
  ส าหรับการแข่งขันของสหพนัธ์วอลเลย์บอล นานาชาต ิ ต้องร่อนทรายจนได้ขนาดที่ยอมรับ ไม่
หยาบเกนิไป ปราศจากหิน และส่ิงอ่ืนใดที ่ อาจเป็นอนัตรายแต่ต้องไม่ละเอยีดจนกลายเป็นฝุ่นเกาะติด
ผิวหนัง 
  1.2.5 For FIVB, World and Official Competitions, a tarp to cover the central court is recommended in case of rain. 
  ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์ บอลนานาชาต ิ ถ้าฝนตกอนุญาตให้ใช้ผ้าใบ
คลุมสนามแข่งขันกลางแจ้งได้ (Center Court) 
 
 
               
 
 
     
 
 
 

1.3 LINES ON THE COURT (Diagrams2) //เส้นบนสนาม (แผนภาพ 2) 
 1.3.1 All lines are 5 cm wide. The lines must be of a colour which contrasts sharply with the colour of 
the sand. 
 ทุกเส้นกวา้ง 5 เซนติเมตร เส้นตอ้งเป็นสีท่ีตดักบัสีพ้ืนทรายอยา่งชดัเจน 
 1.3.2 Boundary lines // เส้นเขตสนาม 
 Two side lines and two end lines mark the playing court. There is no centre line. Both side and end 
lines are placed inside the dimensions of the playing court. 
 เส้นขา้ง 2 เส้น และเส้นหลงั 2 เส้น เป็นเส้นก าหนดเขตสนามแข่งขนัไม่มีเส้นแบ่งแดนทั้งเส้น
ขา้งและเส้นหลงัอยู่ภายในเขตสนามการแข่งขนั 
 Court lines should be ribbons made of a resistant material, and any exposed anchors should be of a 
soft, flexible material.  
 เส้นสนามควรเป็นแถบ (Ribbon) ท าดว้ยวสัดุทนทาน และตวั ยึดเส้นควรเป็นวสัดุท่ีอ่อนนุ่ม
และยึดได ้



 
 

12 
 

1.4 ZONES AND AREAS//เขตและพืน้ที่ 
 There is only the playing court, service zone and the free zone surrounding the playing court. 
  พ้ืนท่ีสนามคือเขตเสิร์ฟและเขตรอบสนาม 
 1.4.1 The service zone is an 8 m wide area behind the end line, which extends to the edge of the free 
zone. 
 เขตเสิร์ฟเป็นพ้ืนท่ีกวา้ง 8 เมตร เลยเส้นหลงัออกไปซ่ึงยาวออกไปจนถึงเขตรอบสนาม 
1.5 WEATHER//อากาศ 
 The weather must not present any danger of injury to the players. 
 อากาศตอ้งไม่เป็นอนัตราย(ท าให้เกิดอุปสรรค)ต่อผูเ้ล่น 
1.6 LIGHTING//แสงสว่าง 
 For FIVB, World and Official Competitions, played at night, the lighting on the playing area 
should be 1,000 to 1,500 lux measured at 1 m above the surface of the playing area. 
 ส าหรับการแข่งขันระดับนานาชาติตอนกลางคืน ต้องมีแสงสว่างบนพื้นที่เล่นลูกเหนือจาก
พืน้ผิวสนาม 1 เมตร ควรวัดได้ 1,000 – 1,500 ลกัซ์ (lux) 
 

2. NET AND POSTS  (Diagrams3) //ตาข่ายและเสา (แผนภาพ 3)  
2.1 HEIGHT OF THE NET//ความสูงของตาข่าย 
 2.1.1 Placed vertically over the middle of the court there is a net whose top is set at the height of 2.43 
m for men and 2.24 m for women.  
 ความสูงของตาข่าย ส าหรับผูช้ายสูง 2.43 เมตร ส าหรับผูห้ญิง 2.24 เมตร 
 Note: The height of the net may be varied for specific age groups as follows:  
 

 ข้อแนะน า :  ความสูงของตาข่ายควรแตกต่างกนัตามระดบั อายุดงัน้ี 
 

 Age Groups     Females      Males 
 16 years and under   2.24 m     2.24 m  
 14 years and under   2.12 m     2.12 m  
 12 years and under   2.00 m     2.00 m 
 
 อาย:ุ           หญิง       ชาย  
 อายไุม่เกิน 16 ปี   2.24 เมตร   2.24 เมตร 
 อายไุม่เกิน 14 ปี   2.12 เมตร   2.12 เมตร 
 อายไุม่เกิน 12 ปี   2.00 เมตร   2.00 เมตร 
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 2.1.2 Its height is measured from the centre of the playing court with a measuring rod.          The net 
height (over the two side lines) must be exactly the same and must not exceed the official height by more 
than 2 cm. 
 ให้วดัก่ึงกลางของสนามดว้ยไมว้ดัความสูง ท่ีริมทั้งสอง ตาข่าย (เหนือเส้นขา้งทั้งสองเส้น) 
จะตอ้งมีความสูงจากพ้ืนผิวสนามเท่ากนัและตอ้งสูงกว่าความสูง กว่าความสูงท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิ 2 
เซนติเมตร 
2.2 STRUCTURE (Diagrams3)//โครงสร้าง (แผนภาพ 3) 
 The net is 8.5 m long and 1 m (+/- 3 cm) wide when it is hung taut, placed vertically over the narrow 
axis at the middle of the playing court. D3 
 ตาข่ายยาว 8.5 เมตร กวา้ง 1 เมตร (ยาวหรือสั้นกว่า ได ้3 เซนติเมตร) เม่ือขึงตึงแลว้แนวด่ิงจะ
อยูเ่หนือจุดก่ึงกลางของสนามการแข่งขนั 
 It is made of 10 cm square mesh. At its top and bottom there are two 7-10 cm wide horizontal bands 
made of two-fold canvas, preferably in dark blue or bright colours, sewn along its full length. Each extremity 
of the upper band has a hole through which passes a cord fastening the upper band to the posts to keep the 
top of the net stretched taut. 
 ช่องตาข่ายเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสกวา้ง 10 เซนติเมตรขอบบนและขอบล่างมีขนาด 7-10 
เซนติเมตร เป็นผา้ใบเยบ็ประกบอยูใ่นแนวนอนยาวตลอดตาข่าย นิยมใชสี้น ้ าเงินเขม้ หรือสีสดใส
ส่วนท่ีอยูบ่นสุดของแถบบนแต่ละขา้งมีรูส าหรับร้อยเชือกผกูกบัเสาเพ่ือให้ส่วนบน ของตาข่ายตึง 
 Within the bands, there is a flexible cable in the upper one and a cord in the bottom one for fastening 
the net to the posts and keeping its top and bottom taut. It is permissible to have advertising on the horizontal 
bands of the net. 
 ภายในแถบมีสายยืดหยุน่ไดต้ลอดบนตาข่าย 1 เส้น และมีเชือกท่ีตอนล่างของตาข่าย  1 เส้น
ส าหรับผกูตาข่ายกบัเสาและท าให้ส่วนบนและล่างตึง อนุญาตให้มีโฆษณาบนแถบตามแนวนอน
ของตาข่ายน้ีได ้
 For FIVB, World and Official Competitions, an 8.0 m net with smaller meshes and brandings 
displayed between the ends of the net and the posts may be used, provided that the visibility of the 
athletes and officials will be preserved. Publicity may be printed on the above items as per FIVB 
regulations. 
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ อาจจะต้องใช้ตาข่ายยาว 
8.0 เมตร ซ่ึงมีช่องตาข่ายและมีโฆษณาอยู่ระหว่างปลายตาข่ายกบัเสาเพ่ือช่วยในเร่ืองทัศนวิสัยของ
ผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ส าหรับการโฆษณาบนตาข่ายนั้น เป็นไปตามกฎของสหพนัธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติ 
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2.3 SIDE BANDS//แถบข้าง 
 Two coloured bands, 5 cm wide (same width as the court lines) and 1 m long, are fastened vertically 
to the net and placed directly above each side line. They are considered as part of the net. (Rule 
14.1.1,Diagrams 3)  
 เป็นแถบสีสองเส้นกวา้ง 5 เซนติเมตร(กวา้งเท่ากบัความกวา้งของเส้นสนาม)ยาว 1 เมตร ผกูใน
แนวด่ิงกบัตาข่ายเหนือเส้นแต่ละเส้นและถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของตาข่าย(กติกาขอ้14.1.1 แผนภาพ 3) 
 Advertising is permitted on the side bands //อนุญาตให้มีโฆษณาบนแถบขา้งได ้
2.4 ANTENNAE//เสาอากาศ 
 An antenna is a flexible rod, 1.80 m long and 10 mm in diameter, made of fibreglass or similar material.  
 เสาอากาศเป็นแท่งกลมยืดหยุน่ได ้ยาว 1.8 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 10 มิลลิเมตร ท าดว้ย ใยแกว้ 
( Fiber glass ) หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 An antenna is fastened at the outer edge of each side band. The antennae are placed on opposite sides 
of the net. 
 เสาอากาศทั้งสองติดอยูท่ี่ขอบนอกของแถบขา้งและอยูค่นละดา้นของตาข่าย  
 The top 80 cm of each antenna extends above the net and is marked with 10 cm stripes of contrasting 
colour, preferably red and white.  
 ส่วนบนสุดของเสาอากาศแต่ละตน้จะยื่นพน้เหนือขอบตาข่าย 80เซนติเมตร และทาสีตดักนั
สลบัเป็นช่วง ช่วงละ 10 เซนติเมตร ปกตินิยมใชสี้แดงกบัขาว 
 The antennae are considered as part of the net and laterally delimit the crossing space. 
 เสาอากาศถือเป็นส่วนหน่ึงของตาข่าย และเป็นแนวก าหนดเขตขา้มตาข่ายของลูกบอล (กติกา 
ขอ้ 14.1.1) 
2.5 POSTS (Diagrams2,3) //เสา (แผนภาพ 2,3) 
 2.5.1 The posts supporting the net are placed at a distance of 0.70-1.00 m outside each side line. They 
are 2.55 m high and preferably adjustable.  
 เสาขึงตาข่ายตอ้งยึดติดกบัพ้ืนห่างจากเส้นขา้ง 0.7–1 เมตร เสาทุกตน้จะตอ้งมีนวมหุ้มเสา เสา
ขึงตาข่ายตอ้งมีความสูง 2.55 เมตร และตอ้งปรับระดบัความสูงได ้
 For FIVB, World and Official Competitions, the posts supporting the net are placed at a distance 
of 1 m outside the side lines. 
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอล นานาชาติ เสาตั้งห่างออกมาจากเส้น
ข้าง 1 เมตร 
 2.5.2 The posts are rounded and smooth, fixed to the ground without wires. There shall be no dangerous 
or obstructing devices. Posts must be padded. 
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 เสาขึงตาข่ายตอ้งกลมและเรียบ การยึดเสากับพ้ืนห้ามใช้สลิงส่ิงท่ีเป็นอันตรายส่ิงกีด 
ขวางใดๆต้องเอาออกให้หมด เสาตอ้งหุ้มดว้ยนวม 
2.6 ADDITIONAL EQUIPMENT//อุปกรณ์เพิม่เติม 
 All additional equipment is determined by FIVB regulations. 
 อุปกรณ์เพิ่มเติมทั้งหมดข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงตามระเบียบของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ 
 

3 BALLS//ลูกบอล 
 3.1 STANDARDS//มาตรฐาน 
 The ball shall be spherical, made of a flexible material (leather, synthetic leather, or similar) which 
does not absorb moisture, i.e. more suitable to outdoor conditions since matches can be played when it is 
raining. The ball has a bladder inside made of rubber or a similar material. Approval of synthetic leather 
material is determined by FIVB regulations. 3.2 
 ลูกบอลตอ้งกลมท าดว้ยวสัดุท่ียืดหยุ่นได ้ (เป็นหนงัหรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั) ไม่ดูดซึมน ้ าตอ้ง
เหมาะสมกบัสภาพกลางแจง้ เน่ืองจากตอ้งใช ้แข่งขนักลางฝนตก ลูกบอลตอ้งมียางใน ท าดว้ยยาง
หรือวสัดุ คลา้ยคลึงกนัมีมาตรฐานตามท่ีสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติก าหนด 
 

 Colour: light uniform colour or a combination of colours. สีสดใส หรือมีสีผสมกนั 
  Circumference: 66 to 68 cm. เส้นรอบวง 66-68 เซนติเมตร 
  Weight: 260 to 280 g. น ้าหนกั 260-280 กรัม 

  Inside pressure: 0.175 to 0.225 kg/cm2 (171 to 221 mbar or hPa). แรงอดั 
 

3.2 UNIFORMITY OF BALLS//รูปแบบของลูกบอล 
 All balls used in a match must have the same standards regarding circumference, weight, pressure, 
type, colour, etc.  
 ลูกบอลท่ีใชใ้นการแข่งขนัทุกลูกตอ้งมีลกัษณะเดียวกนั เช่น เส้นรอบวง น ้ าหนกัแรงอดั  ชนิด สี 
เป็นตน้  
 FIVB, World and Official Competitions must be played with FIVB approved balls, unless by 
agreement of FIVB. (Rule 3.1, 23.2.8) 
 การแข่งขันระดับนานาชาต ิ ต้องใช้ลูกบอลที่สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ     รับรองเท่านั้น 
(กติกาข้อ 3.1,23.2.8) 
3.3 FOUR-BALL SYSTEM//ระบบใช้ลูกบอล 4 ลูก 
 For FIVB, World and Official Competitions, four balls shall be used. In this case, six ball 
retrievers are stationed one at each corner of the free zone and one behind each referee.(Diagrams 8) 
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 ส าหรับการแข่งขันนานาชาติจะใช้ลูกบอล 4  ลูก กรณีนี้ต้องมีผู้กลิง้บอล 6 คน  ประจ าทีแ่ต่ละ
มุมขอบสนามและด้านหลงัผู้ตัดสินแต่ละคน (แผนภาพ 8) 
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CHAPTER 2//บทที ่2 
PARTICIPANTS//ผู้เข้าร่วม 

 
 

4 TEAMS//ทมี 
4.1 TEAM COMPOSITION//องค์ประกอบทีม 
 4.1.1 A team is composed exclusively of two players. ทีมประกอบดว้ยผูเ้ล่น 2 คนเท่านั้น 
 4.1.2 Only the two players recorded on the score sheet have the right to participate in the match. 
 ผูเ้ล่น 2 คนท่ีระบุในใบบนัทึกการแข่งขนัเท่านั้น จึงจะมีสิทธ์ลงท าการแข่งขนัได ้
 4.1.3 One of the players is the team captain who shall be indicated on the score sheet. 
 ตอ้งมีผูเ้ล่นในทีมหน่ึงคนเป็นหวัหนา้ทีมโดยตอ้งระบุการเป็นหวัหนา้ในใบบนัทึกการแข่งขนั 
 4.1.4 For FIVB, World and Official Competitions, players are not allowed to receive external assistance or 
coaching during a match (Exceptions: see Specific Regulations for Age Competitions and for Phases 1 and 2 of the 
Continental Cup). 
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติไม่อนุญาตให้มีการช่วยเหลือจาก
ภายนอกหรือมีการสอนระหว่างการแข่งขัน (ยกเว้นระเบียบการแข่งขันรุ่นจ ากดัอายุ หรือการแข่งขันใน
รอบ คัดเลือกตัวแทนทวีปใน ช่วงที ่1 และ 2 เท่านั้น) 
4.2 LOCATION OF THE TEAM//ต าแหน่งของทมี 
 The team’s areas (including two chairs each) must be 5 m from the sideline, and no closer than 3 m 
from the scorer’s table. 
 พ้ืนท่ีของทีม(รวมทั้งเกา้อ้ีทั้งสองของแต่ละทีม)ตอ้งห่างจากเส้นขา้งสนาม 5 เมตร  และห่าง  
จากโต๊ะของผูบ้นัทึก 3 เมตร 
4.3 EQUIPMENT//เคร่ืองแต่งกาย 
 A player’s equipment consists of shorts or a bathing suit. A jersey or “tank-top” is optional except when 
specified in Tournament Regulations. Players may wear a hat/head covering. (Rule 4.1.1) 
 เคร่ืองแต่งกายของผูเ้ล่นประกอบดว้ย  กางเกงขาสั้น หรือชุดวา่ยน ้ า หรือชุดท่ีคณะกรรมการ
จดัการแข่งขนัจดัให้ ผูเ้ล่นอาจสวมหมวกลงท าการแข่งขนัได ้(กติกาขอ้ 4.1.1) 
 4.3.1 For FIVB, World and Official Competitions, players of a given team must wear uniforms 
of the same colour and style according to tournament regulations. Player’s uniforms must be clean. 
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องสวมชุด
การแข่งขันที่มีสีและรูปแบบเดยีวกนัตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้ ชุดแข่งขันต้อง
สะอาด 

 4.3.2 Players must play barefoot except when authorized by the 1st referee. 
 ผูเ้ล่นตอ้งไม่สวมรองเทา้ เวน้แต่เม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูต้ดัสินท่ี 1 
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 4.3.3 Players’jerseys(or shorts if players are allowed to play without shirt)must be numbered 1 and2. 
 ชุดแข่งขนั (หรือกางเกงขาสั้นของผูเ้ล่นท่ีไดรั้บอนุญาตให้ถอดเส้ือ)ตอ้งมีหมายเลข 1 และ 2 
  4.3.3.1 The number must be placed on the chest (or on the front of the shorts). 
  หมายเลขตอ้งติดบนหนา้อกเส้ือ (หรือดา้นหนา้ของกางเกงขาสั้น) 
  4.3.3.2 The number must be of a contrasting colour to the jersey and a minimum of 10 cm in 
height. The stripe forming the number shall be a minimum of 1.5 cm wide. 
  หมายเลขตอ้งมีสีตดักนักบัชุดการแข่งขนัและ มีความสูงไม่นอ้ยกว่า10 เซนติเมตร           
และความกวา้งของตวัอกัษร ตอ้งมีความกวา้งไม่ต ่ากว่า 1.5 เซนติเมตร 
4.4 CHANGE OF EQUIPMENT//การเปลี่ยนชุดการแข่งขัน 
 If both teams arrive at a match dressed in jerseys of the same colour, a toss shall be conducted to 
determine which team shall change.  
 ถา้ทีมสองทีมท่ีมาถึงสนามการแข่งขนัแต่งกายดว้ยชุดสีเดียวกนัจะท าการเส่ียงเหรียญเพ่ือเปล่ียน
ชุดการแข่งขนั 
 The first referee may authorize one or more players: 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 มีอ านาจท่ีจะให้ผูเ้ล่น 1 คนหรือมากกว่า 
 4.4.1 to play with socks and/or shoes, 
 ลงเล่นโดยสวมถุงเทา้และ / หรือสวมรองเทา้ได ้
 4.4.2 to change wet jerseys between sets provided that the new ones also follow tournament and FIVB 
regulations. (Rule 4.3.3) 
 เปล่ียนเส้ือท่ีเปียกในช่วงพกัระหว่างเซตได ้ ถา้เส้ือใหม่เป็นไปตามการแข่งขนั และระเบียบ
ของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ (กติกาขอ้ 4.3.3) 
 4.4.3 If requested by a player, the first referee may authorize him/her to play with an undershirt and 
training pants. 
 ถา้ผูเ้ล่นร้องขอ ผูต้ดัสินท่ี 1 อาจให้สิทธ์ผูแ้ข่งขนั สวมเส้ือกลา้มและกางเกงฝึกซอ้มได ้
4.5 FORBIDDEN OBJECTS//ส่ิงของที่ห้ามสวมใส่ 
 4.5.1 It is forbidden to wear objects which may cause injury or give an artificial advantage to the 
player. 
 ห้ามสวมใส่ส่ิงของท่ีจะท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ 
 4.5.2 Players may wear glasses or lenses at their own risk 
 ผูเ้ล่นอาจสวมแว่นหรือเลนส์ไดโ้ดยรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยตวัเอง 
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 4.5.3 Compression pads (padded injury protection devices) may be worn for protection or support.  
 สามารถใส่เคร่ืองช่วยรัด Compression pads (อุปกรณ์ป้องกนัการบาดเจบ็) เพื่อป้องกนัหรือรองรับการ
บาดเจบ็ได ้ 
 For FIVB, World and Official competitions for seniors, these devices or visible underwear must 
be of the same colour as part of the uniform.  
 Black, white or neutral colours may be also used provided that all using players wear the same 
colour.  
 ส าหรับการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ระดับโลกและการแข่งขันอย่างเป็นทางการใน
ประเภทประชาชน อุปกรณ์เหล่านีห้รือชุดช้ันในทีม่องเห็นได้จะต้องมีสีเดียวกบัส่วนหน่ึงของชุดแข่งขัน  
 อาจจะใช้สีด า สีขาว หรือสีกลาง สีเน้ือ (Neutral Colours) อาจน ามาใชได้หากผู้ล่นทุกคนสวมชุดสี
เดียวกนั 
 

5 TEAM LEADERS//ผู้น าทมี 
 The team captain is responsible for maintaining team conduct and discipline. 
 หวัหนา้ทีมรับผิดชอบ รักษามารยาทและวินยัของทีม 
5.1 CAPTAIN//หัวหน้าทีม 
 5.1.1 PRIOR TO THE MATCH, the team captain:  
 หวัหนา้ทีม (Captain) ก่อนท าการแข่งขนัหัวหนา้ทีมตอ้ง 
  a) Signs the score sheet.  
  ก) เซ็นช่ือลงในใบบนัทึกผลการแข่งขนั  
  b) Represents his/her team in the toss. 
  ข) เป็นผูแ้ทนทีมเพ่ือท าการเส่ียง 
 5.1.2 During the match, only the captain is authorized to speak to the referees while the ball is out of 
play in the following three cases: (Rule 8.2) 
 การระหว่างแข่งขนั เม่ือลูกตายอนุญาตเฉพาะหวัหน้าทีมเท่านั้นท่ีมีอ านาจ พดูกบัผูต้ดัสินได ้ใน 3 
กรณีต่อไป (กติกา ขอ้ 8.2) 
  5.1.2.1 to ask for an explanation on the application or interpretation of the Rules; if the explanation 
does not satisfy the captain, the captain must immediately inform the 1st referee of his/her wish to Protest; 
  ขอค าอธิบายในการตีความ หรือ การน ากติกามาใช ้ ถา้หวัหนา้ทีมไม่พอใจค าอธิบาย
หวัหนา้ทีมตอ้งแจง้ต่อผูต้ดัสินท่ี 1ทนัทีเพื่อประทว้งอยา่งเป็นทางการ 
  5.1.2.2 to ask authorization: ขออนุญาต ดงัต่อไปน้ี 
  a) to change uniforms or equipment, //เปล่ียนชุดการแข่งขนั หรือ อุปกรณ์ 
  b) to verify the number of the serving player, //สอบถามหมายเลขของผูท้  าการเสิร์ฟ 
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  c) to check the net, the ball, the surface etc., //ตรวจสอบตาข่าย ลูกบอล พื้นสนาม เป็นตน้ 
  d) to realign a court line;//ปรับเส้นสนาม 
  5.1.2.3 to request time-outs. (Rule15.2.1,15.4.1)// ขอเวลานอก (กติกาขอ้ 15.2.15.4.1) 
Note: the players must have authorization from the referees to leave the playing area. 
หมายเหตุ ผูเ้ล่นจะออกนอกพื้นท่ีเล่นลูกไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูต้ดัสิน 
 5.1.3 AT THE END OF THE MATCH: เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนั 
  5.1.3.1 Both players thank the referees and the opponents. The Captain signs the score sheet to 
ratify the result; 
  ผูเ้ล่นทั้งสองตอ้งแสดงความขอบคุณผูต้ดัสินและทีมตรงขา้ม หวัหนา้ทีมลงช่ือรับทราบ
ผลการแข่งขนัในใบบนัทึกการแข่งขนั 
  5.1.3.2 If the captain previously requested a Protest Protocol via the 1st referee and this has not 
been successfully resolved at the time of the occurrence, he/she has the right to confirm it as a formal written 
protest, recorded on the score sheet at the end of the match. (Rule 5.1.2.1) 
  ถา้หวัหนา้ทีมแสดงความไม่เห็น ดว้ยกบัผูต้ดัสินท่ี 1 ระหวา่งการแข่งขนัหัวหนา้ทีมสามารถ
ใชสิ้ทธ์ิยืนยนัการประทว้ง โดยการบนัทึกลงในใบบนัทึกการแข่งขนัหลงัการแข่งขนัส้ินสุดลงเพื่อเป็น
การประทว้งอยา่งเป็นทางการ (กติกาขอ้ 5.1.2.1) 
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CHAPTER 3//บทที ่3 
PLAYING FORMAT//รูปแบบการเล่น 

 
6 TO SCORE A POINT, TO WIN A SET AND THE MATCH//การได้คะแนน, การชนะเซต และการชนะ
การแข่งขัน 
6.1. TO SCORE A POINT//การได้คะแนน 
 6.1.1 Point//คะแนน 
 A team scores a point: ทีมจะไดค้ะแนนต่อเม่ือ 
  6.1.1.1 by successfully landing the ball on the opponent’s court; (Diagrams 9(14)) 
  เม่ือลูกบอลตกลงในพ้ืนสนามของฝ่ายตรงขา้มแลว้ (แผนภาพ 9 กติกาขอ้ รุป 14) 
  6.1.1.2 when the opponent team commits a fault;//เม่ือฝ่ายตรงขา้มท าผิดกติกา 
  6.1.1.3 when the opponent team receives a penalty.//เม่ือทีมฝ่ายตรงขา้มไดรั้บการลงโทษ 
 6.1.2 Fault; การผดิกติกา 
 A team commits a fault by making a playing action contrary to the rules (or by violating them in 
some other way). The referees judge the faults and determine the consequences according to the rules: 
 การผิดกติกา ทีมท าผิดกติกาเม่ือกระท าลกัษณะการเล่นท่ีตรงขา้มกบักติกาการแข่งขนั 
(หรือขดัแยง้กบักติกาดว้ยวิธีการใดๆ) ผูต้ดัสินจะพิจารณาการท าผิดนั้น และจะตดัสิน   การท าผิด
กติกานั้น ๆ  ดงัน้ี 
  6.1.2.1 if two or more faults are committed successively, only the first one is counted;    
ถา้มีการเล่นผิดกติกาสองอยา่งหรือ มากกว่าเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั จะลงโทษเฉพาะการผิดกติกาท่ี
เกิดข้ึนก่อนเท่านั้น 
  6.1.2.2 if two or more faults are committed by opponents  simultaneously, a DOUBLE FAULT is 
called and the rally is replayed. (Diagrams 9(23)) 
  ถา้ทั้งสองทีมเล่นผิดกติกาสอง อยา่งหรือมากกว่าพร้อมๆ กนัทั้งสองทีม จะถือวา่เป็นการ
กระท าผิดทั้งคู่ (DOUBLE FAULT)  และจะเล่นลูกนั้นใหม่ (ผงัภาพ 9 รูป 23) 
 6.1.3 Rally and completed rally ; การเล่นและการส้ินสุดการเล่น    
 A rally is the sequence of playing actions from the moment of the service hit by the server until the 
ball is out of play. A completed rally is the sequence of playing actions which results in the award of a 
point. This includes: (Rule 8.1, 8.2, 12.2.2.1, 12.4.4, 22.3.2.2) 
 การเล่นลูก (rally) เป็นล าดบัขั้นตอนของการเล่นท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ผูเ้สิร์ฟไปจนกระทั้งลูกตาย 
การส้ินสุดการเล่น (A completed rally) เป็นการส้ินสุดล าดบัของขั้นตอนการเล่นลูกซ่ึงมีผลต่อการ
ได ้คะแนนและให้รวมถึง(กติกาขอ้ 8.1, 8.2, 12.2.2.1, 12.4.4, 22.3.2.2) 
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  - the award of a penalty; การไดค้ะแนนจากการลงโทษ 
  - loss of service for a service hit made after the time-limit. การเสียสิทธ์ิเสิร์ฟเม่ือทีมเสิร์ฟ   ท า
การเสิร์ฟภายหลงัจาก หมดเวลาให้ท าการเสิร์ฟ 
  6.1.3.1 If the serving team wins a rally, it scores a point and continues to serve. 
  ถา้ทีมท่ีเสิร์ฟชนะการเล่นลูก จะไดค้ะแนนและไดสิ้ทธ์ิในการเสิร์ฟ 
  6.1.3.2 If the receiving team wins a rally, it scores a point and it must serve next. 
  ถา้ทีมท่ีเป็นฝ่ายรับชนะการเล่นลูก จะไดค้ะแนนและไดเ้ป็นผูเ้สิร์ฟถดัไป 
6.2 TO WIN A SET // การชนะในแต่ละเซต  
 A set (except the deciding 3rd set) is won by the team which first scores 21 points with a minimum 
lead of two points. In the case of a 20-20 tie, play is continued until a two-point lead is achieved (22-20; 23-
21; etc). (Diagrams 9(9)) 
 การชนะในแต่ละเซต  (ยกเวน้การเล่นในเซตท่ี 3 เซต ตดัสิน ) ทีมชนะคือทีมท่ีท าได ้ 21 คะแนน และ
มีคะแนนน าทีมตรงขา้มอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2คะแนนจะเป็นทีมชนะการแข่งขนัในเซตนั้นถา้ท าคะแนนได ้
20 คะแนนเท่ากนั   ตอ้งแข่งขนัต่อไปจนกวา่จะมีคะแนนน าทีมตรงขา้ม 2 คะแนน โดยไม่มีการจ ากดั
จ านวน ( 22-20,23-21 เป็นตน้ ) (แผนภาพ 9 รูป 9) 
6.3 TO WIN THE MATCH//การชนะการแข่งขัน 
 6.3.1 The match is won by the team that wins two sets. (Diagrams 9(9)) 
 ใชร้ะบบการแข่งขนัแบบชนะ 2 ใน 3 เซต ทีมท่ี ชนะ 2 เซต จะเป็นทีมท่ีการชนะการแข่งขนั
(แผนภาพ 9 รูป 9) 
 6.3.2 In the case of a 1-1 tie, the deciding 3rd set is played to 15 points with a minimum lead of 2 
points.  
 กรณีท่ีชนะทีมละ 1 เซต ตอ้งท าการแข่งขนัในเซตตดัสิน (เซต 3) จะแข่งขนักนั 15 คะแนน       และ
ทีมชนะตอ้งมีคะแนนน าอีกทีมอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 คะแนน 
6.4 DEFAULT AND INCOMPLETE TEAM//ทีมที่ผดิระเบียบและไม่พร้อมในการแข่งขัน 
 6.4.1 If a team refuses to play after being summoned to do so, it is declared in default and forfeits 
the match with the result 0-2 for the match and 0-21, 0-21 for each set. 
 ถา้ทีมปฏิเสธท่ีจะแข่งขนัหลงัจากไดรั้บแจง้ให้ แข่งขนัต่อ จะถูกประกาศให้เป็นทีมท่ีผิด
ระเบียบการแข่งขนั และปรับเป็นแพ ้0:2 เซต ในการ แข่งขนันดันั้น และคะแนนจะเป็น  0:21 ,0:21 ใน
แต่ละเซต 
 6.4.2 A team that does not appear on the playing court on time is declared in default. (Rule 6.4.1) 
 ทีมท่ีไม่ปรากฏตวั ณ สนามแข่งขนัตามเวลาท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ จะถูกประกาศ
ให้เป็นทีมท่ีผิดระเบียบการแข่งขนัและมีผล (กติกาขอ้ 6.4.1) 
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 6.4.3 A team that is declared INCOMPLETE for the set or for the match, loses the set or the 
match. The opponent team is given the points, or the points and the sets, needed to win the set or the 
match. The incomplete team keeps its points and sets. (Rule 6.2, 6.3, 7.3.1) 
 ทีมท่ีถูกประกาศว่าไม่พร้อมในการแข่งขนัเซตใดหรือการแข่งขนันดัใดจะเป็นทีมท่ีแพใ้นการ
แข่งขนัเซตนั้นหรือการแขง่ขนันดันั้นทีมตรงกนัขา้มจะไดค้ะแนนหรือไดท้ั้งคะแนนและเซต        เพื่อ
แสดงวา่เป็นทีมท่ีชนะการแข่งขนัในนดันั้น ส่วนทีมท่ีไม่พร้อมจะแข่งขนัยงัคงไดค้ะแนนและเซตท่ีท า
ไวแ้ลว้ (กติกาขอ้ 6.2,6.3,7.3.1) 
 For FIVB, World and Official Competitions, whenever the Pool Play format is implemented, 
Rule 6.4 above may be subject to modifications as stated in the Specific Competition Regulations 
issued by the FIVB in due time, establishing the modality to be followed for treating the default and 
incomplete team cases. 
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอล นานาชาติ หลงัจากแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเสร็จ
ส้ินแล้ว กติกาข้อ 6.4 อาจมีการเปลีย่นแปลงดัง ทีก่ าหนดไว้ในกติกา      ส าหรับการแข่งขันรายการพเิศษซ่ึง
ก าหนด โดยสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติซ่ึงจัดท าขึน้เพ่ือจัดการกบัทมี ทีไ่ม่พร้อมในการแข่งขัน ในกรณทีี่
ท าผดิกติกาและระเบียบการแข่งขัน 
 
7 STRUCTURE OF PLAY//โครงสร้างการแข่งขัน 
7.1 THE TOSS//การเส่ียง 

 Before the official warm up, the 1st referee conducts the toss to decide upon the first service 
and the sides of the court in the first set. 
 ก่อนการอบอุ่นร่างกายผูต้ดัสินท่ี 1 จะท าการเส่ียงเพ่ือตดัสินว่าทีมใดจะเสิร์ฟก่อนหรืออยูแ่ดน
ใดในเซตท่ี 1 
 7.1.1 The  toss  is  taken  in  the  presence  of  the  two  team  captains,  where appropriate. 
 หวัหนา้ทีมทั้งสองท าการเส่ียง 
 7.1.2 The winner of the toss chooses:EITHER//ผูช้นะการเส่ียงมีสิทธ์ิเลือก 
  7.1.2.1 the right to serve or to receive the service,OR//เสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟก่อน 
  7.1.2.2 the side of the playing court.//แดนใดแดนหน่ึงของสนาม 
  The loser takes the remaining choice.//ทีมท่ีแพใ้นการเส่ียงจะไดรั้บส่วนท่ีเหลือ 
  7.1.2.3 In the second set the loser of the toss in the first set will have the choice of 7.1.2.1 or 
7.1.2.2.    
  ในเซตท่ี 2 ผูแ้พก้ารเส่ียงในเซตแรกจะไดสิ้ทธ์ิเลือกขอ้ 7.1.2.1 หรือ 7.1.2.2 
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 A new toss will be conducted for the deciding set. 
 ส าหรับในเซตตดัสินจะท าการเส่ียงใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
7.2 OFFICIAL WARM-UP SESSION//การอบอุ่นร่างกาย 
 Prior to the match, if the teams have previously had another playing court at their disposal, they 
will have a 3-minute official warm-up period at the net; if not, they may have 5 minutes. 
 ก่อนแข่งขนัถา้มีสนามให้อบอุ่นร่างกายจดัไวใ้ห ้จะท าการอบอุ่นร่างกายท่ีสนามได ้3 นาที       ถา้
ไม่มีสนามเตรียมไว ้จะท าการอบอุ่นร่างกายได ้5 นาที 
7.3 TEAM LINE-UP//ต าแหน่งเร่ิมต้นของแต่ละทมี 
 7.3.1 Both players of each team must always be in play. (Rule 4.1.1) 
 ผูเ้ล่นทั้งสองคนของแต่ละทีมตอ้งลงแข่งขนัตลอด (กติกาขอ้ 4.1.1) 
7.4 POSITIONS//ต าแหน่ง 
 At the moment the ball is hit by the server, each team must be within its own court (except the 
server). 
 ขณะท่ีผูเ้สิร์ฟตีลูกบอลออกไป แต่ละทีมตอ้งอยูใ่นแดนตนเอง (ยกเวน้ผูเ้สิร์ฟ) 
 7.4.1 The players are free to position themselves.There are NO determined positions on the 
court. 
 ผูเ้ล่นสามารถท่ีจะอยูต่  าแหน่งใดก็ไดใ้นสนาม ไม่มีการก าหนดต าแหน่งผูเ้ล่นในสนาม 
7.5 POSITIONAL FAULT//การผดิต าแหน่ง 
 7.5.1 There are NO positional order faults.//ไม่มีการผิดต าแหน่งผูเ้ล่น 
7.6 SERVICE ORDER//ล าดับการเสิร์ฟ 
 7.6.1 Service order must be maintained throughout the set (as determined by the team captain 
immediately following the toss). 
 ตอ้งคงล าดบัการเสิร์ฟไวต้ลอดทั้งเซต (ตามท่ีหัวหนา้ทีมตดัสินใจหลงัการเส่ียง) 
 7.6.2 When the receiving team has gained the right to serve, its players “rotate” one position. 
 เม่ือทีมท่ีเป็นฝ่ายรับไดเ้ป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกผูเ้ล่นเวยีนกนัเสิร์ฟ 
7.7 SERVICE ORDER FAULT//การผดิล าดับการเสิร์ฟ 
 7.7.1 A service order fault is committed when the service is not made according to the service 
order. The team is sanctioned with a point and service to the opponent. (Diagrams 9(13)) 
 การผิดล าดบัการเสิร์ฟจะเกิดข้ึนเม่ือการเสิร์ฟไม่ เป็นไปตามล าดบัท่ีแจง้ไวโ้ทษคือคะแนน
และการเสิร์ฟจะเป็นของทีมตรงขา้ม(แผนภาพ 9 รูป 13) 
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 7.2.2 The scorer(s) must correctly indicate the service order and correct any incorrect server prior 
to the whistle for service. 
 ผูบ้นัทึกจะตอ้งแสดงล าดบัการเสิร์ฟท่ีถูกตอ้งและ แกไ้ข ผูเ้สิร์ฟใหเ้ป็นไปตามล าดบัท่ีถูกตอ้ง 
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CHAPTER 4//บทที ่4 
PLAYING  ACTIONS//การด าเนินการเล่น 

  
8  STATES OF PLAY//ลกัษณะของการเล่น 
8.1 BALL IN PLAY//ลูกบอลทีอ่ยู่ในการเล่น 

 The ball is in play from the moment of the hit of the service authorized by the 1st referee. (Rule12, 
12.3) 
 ลูกบอลอยูใ่นการเล่นตั้งแต่ผูเ้สิร์ฟตีลูกบอลโดยผู ้ตดัสินท่ี 1 เป็นผูอ้นุญาต (กติกาขอ้ 12,12.3) 
8.2 BALL OUT OF PLAY//ลูกบอลทีไ่ม่อยู่ในการเล่น 
 The ball is out of play at the moment of the fault which is whistled by one of the referees; in the 
absence of a fault, at the moment of the whistle.  
 การเล่นลูกส้ินสุดลงดว้ยเสียงนกหวีดของผูต้ดัสินสินถา้เป็นการเป่านกหวดีเพื่อระบุว่า     การ
เล่นผิดกติกาลูกบอลจะไม่อยูใ่นการเล่นตั้งแต่เม่ือมีการกระท าผิดกติกาเกิดข้ึน  
8.3 BALL “IN”// ลูกบอลลงในสนาม 
 The ball is “in” if at any moment of its contact with the playing surface, some part of the ball 
touches the court, including touching the boundary lines. (Diagrams 9(14) (10(1)) 
 ลูกบอลลงสนาม(Ball In) เม่ือใดก็ตามท่ีส่วนของลูกบอลถูกพ้ืนสนามแข่งขนั รวมถึงเส้นเขต
สนาม (แผนภาพท่ี  9 รูป 14,10 รูป 1 ) 
8.4 BALL “OUT”//ลูกบอลออกนอกสนาม 
 The ball is”out” when it: 
 ลูกบอลจะ “ออก” นอกสนามเม่ือ 
 8.4.1 falls on the ground completely outside the boundary lines (without touching them); (Rule 
1.3.2 Diagrams 9(15),10(2)) 
 ตกลงบนพ้ืนภายนอกเส้นเขตสนามอยา่งสมบูรณ์(โดยไม่ถูกเส้นสนาม) (กติกาขอ้ 1.3.2 
แผนภาพท่ี 9 รูป 15,10 รูป 2) 
 8.4.2 touches an object outside the court, or a person out of play; (Diagrams 9(15),10(4)) 
 ถูกส่ิงของภายนอกสนาม หรือผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นผูแ้ข่งขนั (แผนภาพท่ี 9 รูป 15,10 รูป 4) 
 8.4.3 touches  the  antennae,  ropes,  posts  or  the  net  itself  outside  the  side bands;   (Rule 2.3, 
Diagrams 3, 4a, 9(15),D10 (4)) 
 ถูกเสาอากาศ เชือก เสา หรือตาข่ายท่ีอยูน่อกแถบขา้ง (กติกาขอ้ 2.3 แผนภาพท่ี 3,4a, 9 รูป 15,10 
รูป 4) 
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 8.4.4 crosses the vertical plane of the net either partially or totally outside the crossing space 
during service or during the third hit of the team (exception:  Rule  10.1.2). (Rule 2.3, 10.1.2, Diagrams 4a, 
9 (15),10 (4)) 
 ขา้มตาข่ายนอกแนวตั้ง ของตาข่ายท่ีก าหนดให้ ลูกผา่นอยา่งสมบูรณ์ หรือ ผ่านเพียงบางส่วน 
ในระหว่างท่ีท าการเสิร์ฟ หรือเป็นการเล่นลูก คร้ังท่ี 3 ของทีม (ยกเวน้กติกาขอ้ 10.1.2) (กติกาขอ้ 
2.3,10.1.2  แผนภาพท่ี 4a, 9 รูป 15,10 รูป 4) 
 8.4.5 crosses completely the lower space under the net. (Diagrams 4a, 9 (22)) 
 ลอดใตต้าข่ายไปยงัแดนของฝ่ายตรง ขา้มอยา่งสมบูรณ์ (แผนภาพท่ี 4a, 9 รูป22) 
 

9 PLAYING THE BALL//การเล่นลูกบอล 
 Each team must play within its own playing area and space (except Rule 10.1.2). (Rule 10.1.2) 
The ball may, however, be retrieved from beyond its own free zone and over the scoring table in its complete 
extension. 
 แต่ละทีมตอ้งเล่นลูกบอลภายในพื้นท่ีเล่นลูกและพื้นท่ีท่ีวา่งเหนือตาข่ายของทีมตนเอง                (ยกเวน้
กติกาขอ้ 10.1.2) (กติกาขอ้ 10.1.2).อยา่งไรก็ตามผูเ้ล่นสามารถน า ลูกบอลจากนอกเขตพื้นท่ีเล่นลูกในแดน  
ของตนเองรวมทั้งเหนือโตะ๊บนัทึกคะแนนกลบัมาเล่นได ้
9.1 TEAM HITS//การถูกลูกบอลของทมี 
 A hit is any contact with the ball by a player in play.   
 การถูกลูกบอลคือการสัมผสัใดๆบนลูกบอลโดยผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นการเล่น  
 Each team is entitled to a maximum of three hits for returning the ball over the net. If more are used, 
the team commits the fault of “FOUR HITS”.  
 แต่ละทีมจะถูกลูกบอลไดม้ากท่ีสุด 3 คร้ัง เพื่อส่ง ลูกบอลขา้มตาข่ายไปยงั แดนตรงขา้มถา้ทีมถูกลูก
บอล 4 คร้ังถือวา่เป็นการท าผิดกติกา 
 These team hits include not only intentional hits by the player, but also unintentional contacts with the 
ball.  
 การถูกลูกบอลของทีมนบัรวมทั้งผูเ้ล่นท่ีตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจถูกลูกบอล 
 9.1.1 CONSECUTIVE CONTACTS//การถูกลูกบอลต่อเน่ือง 
 A player may not hit the ball two times consecutively (exceptions, see Rules: 9.2.2.2, 9.2.2.3, 14.2 and 
14.4.2). (Rule 9.2.2.2,14.2,14.4.2,Diagrams9(17)) 
 ผูเ้ล่นคนเดียวจะถูกลูกบอลสองคร้ังติดต่อกนัไม่ได(้ขอ้ยกเวน้ตามกติกาขอ้ 9.2.2.2,9.2.2.3, 14.2,
และ14.4.2) (กติกาขอ้ 9.2.2.2,14.4.2,แผนภาพท่ี 9 รูป 17) 
 9.1.2 SIMULTANEOUS CONTACTS //การถูกลูกบอลพร้อมกนั 
 Two players may touch the ball at the same moment.//ผูเ้ล่นสองคนอาจถูกลูกบอลพร้อมกนัได ้
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  9.1.2.1 When two teammates touch the ball simultaneously, it is counted as two hits (with the 
exception of blocking). (Rule 14.2)  
  ถา้ผูเ้ล่นทีมเดียวกนัสองคนถูกลูกบอลพร้อมกนัถือว่าเป็นการถูกลูกบอล 2 คร้ัง (ยกเวน้
เม่ือท าการสกดักั้น) (กติกาขอ้ 14.2) 
 If they reach for the ball but only one of them touches it, one hit is counted.  
 ถา้ผูเ้ล่นทีมเดียวกนัทั้งสองคนเขา้ถึงลูกพร้อมกนัแต่ถูกลูกบอลเพียงคนเดียวถือว่าเป็นการถูก
ลูกบอล 1 คร้ัง 
 If players collide, no fault is committed.//ถา้ผูเ้ล่นชนกนัไม่ถือว่าผิดกติกา 
  9.1.2.2 When two opponents touch the ball simultaneously over the net and the ball remains in 
play, the team receiving the ball is entitled to another three hits. If such a ball goes”out”, it is the fault of the 
team on the opposite side. 
  ถา้ผูเ้ล่นทั้งสองทีมถูกลูกบอลพร้อมกนัเหนือตาข่าย และยงัสามารถเล่นลูกต่อไปได ้ทีมท่ี
เป็นฝ่ายรับลูก สามารถถูกลูกบอลไดอี้ก 3 คร้ัง ถา้ลูกบอลออกนอกสนาม ถือวา่ทีมท่ีอยูฝ่่ายตรงขา้ม
เป็นฝ่ายท าออก 
  9.1.2.3 If simultaneous hits by two opponents over the net lead to an extended contact with the 
ball, play continues. (Rule 9.1.2.2) 
  ถา้ผูเ้ล่นทั้งสองทีมถูกลูกบอลพร้อมกนัเหนือตาข่ายและมีการพกัลูกบอลให้เล่นต่อไปได ้
(กติกาขอ้ 9.1.2.2) 
  9.1.2.4 If the ball hits the antenna after simultaneous hits by two opponents over the net, the rally 
should be replayed. 
  ถา้ลูกบอลถูกเสาอากาศหลงัจากผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายเล่นบอลเหนือตาข่ายพร้อมกนัใหท้  าการเล่นใหม่ 
 9.1.3 ASSISTED HIT//การถูกลูกบอลโดยมีการช่วยเหลือ 

 Within the playing area, a player is not permitted to take support from a teammate or any 
structure/object in order to hit the ball.  
 ภายในบริเวณพื้นท่ีเล่นลูกไม่อนุญาตใหผู้เ้ล่นอาศยัการ ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมหรือส่ิงอ่ืนใด
เพื่อใหถึ้งลูกบอล      
 However, a player who is about to commit a fault (touch the net or interfere with an 
opponent,etc.) may be stopped or held back by a team-mate. 
 แต่ถา้ผูเ้ล่นก าลงัจะท าผิดกติกา (ถูกตาข่ายหรือกีดขวางทีมตรงขา้ม เป็นตน้)อาจถูกฉุดหรือดึงกลบั
โดยเพื่อนร่วมทีมได ้
9.2 CHARACTERISTICS OF THE HIT//ลักษณะของการถูกลูกบอล 
 9.2.1 The ball may touch any part of the body .//ลูกบอลอาจถูกส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายได ้  
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 9.2.2 The ball must not be caught or thrown. It can rebound in any direction (Rule 9.3.3) 
ตอ้งไม่มีลกัษณะของการจบัหรือโยนลูกบอล ลูกบอลจะสะทอ้นไปในทิศทางใดก็ได ้
(กติกาขอ้ 9.3.3) 
  9.2.2.1 Simultaneous Contacts (Rule 9.2.1.)//การถูกลูกบอลพร้อมกนั (กติกาขอ้ 9.2.1) 
The ball may touch various parts of the body, provided that the contacts take place simultaneously 
ลูกบอลอาจถูกส่วนต่างๆของร่างกายได ้ถา้การถูกลูกบอลนั้นเกิดข้ึนพร้อมๆกนั 
  9.2.2.2 Consecutive contacts:(Rule 9.3.4)// การถูกลูกอยา่งต่อเน่ือง (กติกาขอ้ 9.3.4) 

At the first hit of the team, provided it is not made overhand with fingers consecutive contacts are 
permitted provided that the contacts occur during one action During the first hit of the team if it is 
played overhand using fingers, the ball may NOT contact the fingers/ hands consecutively, even if the 
contacts occur during one action 

  การถูกลูกบอลคร้ังแรกของทีม อนุญาตให้ถูกลูกบอลอยา่งต่อเน่ืองได ้ ถา้เป็นลกัษณะการถูก
ลูกเพียงคร้ังเดียวและไม่ไดเ้กิดจากการเล่นลูกมือบนดว้ยปลายน้ิว  ระหวา่งการถูกลูกบอลคร้ังแรกของ
ทีม ถา้ทีมใชก้ารเล่นลูกมือบนดว้ยปลายน้ิว ลูกบอลตอ้งไม่ถูกน้ิว/มืออยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่การถูกลูก
นั้นข้ึนในการถูกลูกเพียงคร้ังเดียว   
  9.2.2.3 However, at blocking, consecutive contacts may be made by one or  more players, 
provided that they occur during one action  (Rule 14.2) 
  อยา่งไรก็ตาม ขณะท าการสกดักั้น ลูกบอลอาจถูกผูส้กดักั้นหน่ึงคนหรือมากกวา่ติดต่อกนัได ้
ถา้การถูกลูกนั้นเป็นลกัษณะการถูกลูกเพียงคร้ังเดียว (กติกาขอ้ 14.2) 
  9.2.2.4 Extended contacts://การถูกลูกท่ีมีการยืดหยุน่ตวัท่ีจุดสัมผสัชัว่ขณะ 
  In defensive action of a hard driven ball, the ball contact can be extended  momentarily even 
if an overhand finger action is used. 
  ในการป้องกนัลูกบอลท่ีมาดว้ยความรุนแรง(hard driven ball) ลูกบอลสามารถหยุดอยูไ่ด้
ชัว่ขณะ แมว้า่จะเป็นการเล่นลูกมือบนดว้ยปลายน้ิวก็ตาม 
9.3 FAULTS IN PLAYING THE BALL//การผดิกติกาขณะเล่นลูก 
 9.3.1 FOUR HITS: a team hits the ball four times before returning it. (Rule 9.1,Diagrams9(18)) 
 ถูกลูกบอล 4 คร้ัง :  ทีมถูกลูกบอล 4 คร้ัง ก่อนส่งลูกบอลกลบัไปยงัทีมตรงขา้ม (กติกาขอ้ 9.1,
แผนภาพท่ี 9 รูป 18) 
 9.3.2 ASSISTED HIT: a player takes support from a teammate or any structure/ object in order to hit 
the ball within the playing area. (Rule 9.1.3) 
 การถูกลูกบอลโดยมีการช่วยเหลือ : ผูเ้ล่นอาศยัเพื่อนร่วมทีมหรืออุปกรณ์ใดๆเพ่ือให้ถึงลูกบอล
ภายในพ้ืนท่ีเล่นลูก (กติกาขอ้ 9.1.3) 
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 9.3.3 CATCH:  the ball is caught and/or thrown; it does not rebound from the hit. (Exceptions 9.2.2.1, 
9.2.2.2). (Rule 9.2.2,Diagrams9(16)) 
 การจบับอล : การจบัหรือโยนลูกบอลในลกัษณะท่ีไม่ไดเ้ป็นการตีลูกออกไป (ยกเวน้กติกาขอ้ 
9.2.2.1,9.2.2.2) (กติกาขอ้ 9.2.2 แผนภาพท่ี 9 รูป 16) 
 9.3.4 DOUBLE CONTACT: a player hits the ball twice in succession or the ball contacts various 
parts of his/her body in succession. (Rule 9.1.1,9.2.2.2 Diagrams9(17)) 
 การถูกลูกบอลติดต่อกนั 2 คร้ัง : ผูเ้ล่นลูกบอล 2 คร้ังติดต่อกนั หรือลูกบอลถูกหลายส่วนของ
ร่างกายต่อเน่ืองกนั (กติกาขอ้ 9.1.1,9.2.2.2 แผนภาพท่ี 9 รูป17) 
 

10 BALL AT THE NET//ลูกบอลที่บริเวณตาข่าย 
10.1 BALL CROSSING THE NET//การข้ามตาข่ายของลูกบอล 
 10.1.1 The ball sent to the opponent’s court must go over the net within the crossing space. The 
crossing space is the part of the vertical plane of the net limited as follows: (Diagrams 4a) 
 ลูกบอลท่ีส่งไปยงัแดนของทีมตรงขา้ม ตอ้งขา้มเหนือตาข่ายภายในพ้ืนท่ีวา่งเหนือตาข่าย พื้นท่ี
วา่งเหนือตาข่าย คือ พื้นท่ีแนวตั้งของตาขา่ยท่ีก าหนดต่อไปน้ี (แผนภาพ 4a) 
  10.1.1.1 below, by the top of the net; //ส่วนต ่าสุดก าหนดโดยขอบบนสุดของตาข่าย 
  10.1.1.2 at the sides, by the antennae, and their imaginary extension; 
  ดา้นขา้งก าหนดโดยเสาอากาศ และ แนวสมมุติท่ีสูงข้ึนไป 
  10.1.1.3 above, by the ceiling or structure (if any).//ส่วนบน ก าหนดโดยเพดาน หรือ โครงสร้าง (ถา้มี) 
 10.1.2 The  ball  that  has  crossed  the  net  plane  to  the  opponent’s  free  zone totally or partly through the 
external space, may be played back within the team hits, provided that: (Rule9.1, Diagrams 4b) 
 ลูกบอลท่ีขา้มแนวตาข่ายไปยงัเขตรอบ สนามของทีมตรงขา้ม ) โดยสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วนของลูก
บอลอยูน่อก แนวขา้มตาข่าย ลูกบอลนั้นอาจน ากลบัมาสู่การเล่นต่อไดถ้า้ (กติกาขอ้ 9.1 แผนภาพท่ี 4b) 
  10.1.2.1 The ball when played back crosses the vertical plane of the net again totally, or 
partly through the external space on the same side of the court. (Diagrams 4b) 
  ลูกบอลท่ีเล่นกลบัมานั้น ตอ้งขา้มนอกเขตขา้มตาข่ายของลูกบอลทางดา้นเดียวกนัของ
สนามทั้งลูก(แผนภาพท่ี 4b) 
 The opponent team may not prevent such action. 
 ผูเ้ล่นทีมตรงขา้มจะกีดขวางการเล่นลูกน้ีไม่ได ้
 10.1.3 The ball is “out” when it crosses completely the lower space under the net. 
 ลูกบอลท่ีขา้มพ้ืนท่ีว่างใตต้าข่ายไปอยา่งสมบูรณ์ถือวา่เป็นลูกออก  
 10.1.4 A player, however,may enter the opponents’ court in order to play the ball before it passes 
outside the crossing space, or before it crosses completely the lower space. (Rule10.1.3) 
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 อยา่งไรกต็าม ผูเ้ล่นอาจเขา้ไปในแดนของฝ่ายตรงขา้มได ้เพ่ือเล่นลูกบอลก่อนท่ีลูกบอลจะขา้ม
แดนบริเวณใตต้าข่ายหรือนอกเขตขา้มตาข่าย ไปอยา่งสมบูรณ์ (กติกาขอ้ 10.1.3) 
10.2 BALL TOUCHING THE NET//การถูกตาข่ายของลูกบอล 
 While crossing the net, the ball may touch it. (Rule10.1.1) 
 ขณะท่ีลูกบอลขา้มตาข่ายลูกบอลอาจถูกตาข่ายได ้(กติกาขอ้ 10.1.1) 
10.3 BALL IN THE NET//ลูกบอลทีช่นตาข่าย 
 10.3.1 A ball driven into the net may be recovered within the limits of the three team hits.(Rule 
9.1) 
 ลูกบอลท่ีพุง่ไปชนตาขา่ย ยงัเล่นต่อไดจ้นครบ  3 คร้ัง ตามก าหนด (กติกาขอ้ 9.1) 
 10.3.2 If the ball rips the mesh of the net or tears it down, the rally is cancelled and replayed. 
 ถา้ลูกบอลท าให้ช่องตาข่ายขาดหรือหลุดให้ยกเลิกการเล่นลูกนั้น และให้เร่ิมเล่นใหม่ 
 

11 PLAYER AT THE NET//ผู้เล่นทีบ่ริเวณตาข่าย 
11.1 REACHING BEYOND THE NET//การล า้เหนือตาข่าย 
 11.1.1. In blocking, a player may touch the ball beyond the net,provided that he/she does not interfere 
with the opponent’s play, before the latter’s attack hit. (Rule14.1, 14.3) 
 ในขณะท าการการสกดักั้น ผูส้กดักั้นอาจล ้าตาข่ายไปถูกลูกบอลได ้ โดยตอ้งไม่กีดขวางการเล่น
ของทีมตรงขา้มก่อนทีมตรงขา้มท าการรุก (กติกาขอ้ 14.1, 14.3) 
 11.1.2 After an attack hit, a player is permitted to pass his/her hand beyond the net, provided that 
the contact has been made within his/her own playing space. 
 ภายหลงัการตบลูกบอลมือของผูเ้ล่นสามารถ ล ้าตาข่ายไดถ้า้หากว่าการถูกลูกนั้นอยูใ่นแดน
ของตนเอง 
11.2 PENETRATION INTO THE OPPONENT’S SPACE, COURT AND/OR FREE ZONE//  การ
ล า้เข้าไปในทีว่่าง แดน และ/หรือเขตรอบสนามของทมีตรงข้าม 
 11.2.1 A player may enter into the opponent’s space, court and/or free zone, provided that this 
does not interfere with the opponent’s play. (Rule 10.1.4) 
 ผูเ้ล่นอาจล ้าเขา้ไปในท่ีว่าง แดนและ/หรือเขตรอบสนามของทีมตรงขา้มได ้ ถา้ไม่กีดขวางการ
เล่นของทีมตรงขา้ม(กติกาขอ้ 10.1.4) 
11.3 CONTACT WITH THE NET//การถูกตาข่าย 
 11.3.1 Contact with the net by a player between the antennae, during the action of playing the 
ball, is a fault. (Rule11.4.3, 22.3.2.3.c, 24.3.2.2,Diagrams 3)  
 การถูกตาข่ายของผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นระหว่างเสาอากาศ, ระหวา่งขั้นตอนของการเล่นลูกบอลถือวา่เป็น
การท าผดิกติกา  (กติกาขอ้ 11.4.3, 22.3.2.3.c, 24.3.2.2,, แผนภาพท่ี 3) 
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 The action of playing the ball includes (among others) take-off, hit (or attempt) and landing 
safely, ready for a new action. 
 ลกัษณะขั้นตอนของการเล่นลูกบอลใหห้มายรวมถึง(ขั้นตอน ต่าง ๆ ดงัน้ี) การเร่ิมกระโดด การเล่นลูก 
(หรือมี ความพยายามเพื่อเล่นลูกบอล) การลงสู่พื้นอยา่งสมบูรณ์,  มีความพร้อมท่ีจะเล่นลูกคร้ังต่อไป 

 11.3.2 Players may touch the post, ropes, or any other object outside the antennae, including the net 
itself, provided that it does not interfere with the play (except Rule 9.1.3) 
 ผูเ้ล่นอาจถูกเสา เชือก หรือวสัดุใดๆ นอกระยะเสาอากาศรวมถึงตาข่ายไดถ้า้ไม่กีดขวางการเล่นของฝ่าย
ตรงขา้ม (ยกเวน้กติกาขอ้ 9.1.3) 
 11.3.3 When the ball is driven into the net, causing it to touch an opponent, no fault is committed. 
เม่ือลูกบอลพุง่เขา้หาตาข่าย ท าใหต้าข่ายถูกผูเ้ล่นทีมตรงขา้ม ไม่ถือวา่ทีมตรงขา้มผิดกติกา 
11.4 PLAYER’S FAULTS AT THE NET//การผดิกติกาของผู้เล่นที่ตาข่าย 
 11.4.1 A player touches the ball in the opponent’s space before the opponent’s attack hit. (Diagrams 
9(20))  
 ผูเ้ล่นถูกลูกบอลในแดนของฝ่ายตรงขา้มก่อนทีมตรงขา้มท าการรุก(แผนภาพท่ี 9 รูป20) 
 11.4.2 A player interferes with the opponent’s play while penetrating into the opponent’s space under 
the net. 
 ผูเ้ล่นรบกวนการเล่นของฝ่ายตรงขา้ม ในขณะท่ีล ้าแนวใตต้าข่ายเขา้ไปในแดนของฝ่ายตรงขา้ม 
 11.4.3 A player interferes with play by (amongst others): (Rule11.3.1,Diagrams 3)  
 ผูเ้ล่นกีดขวางการเล่นของทีมตรงขา้มโดย(การกระท าส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี) (กติกาขอ้11.3.1แผนภาพท่ี 3) 
 -  touching the net between the antennae or the antenna itself during his/her action of playing the 
ball,  
 - ถูกตาข่ายท่ีอยูภ่ายในระหว่างเสาอากาศหรือถูกเสาอากาศท่ีอยูเ่หนือตาข่ายข้ึนไป ใน 
ขณะก าลงัเล่นลูกบอล 
 -  using the net between the antennae as a support or stabilizing aid  
 -  ใชต้าข่ายท่ีอยูร่ะหว่างเสาอากาศเพ่ือช่วยเหลือหรือช่วยในการทรงตวั 
 -  creating an unfair advantage over the opponent by touching the net  
 -  การกระท าในส่ิงท่ีไม่ยติุธรรม เอาเปรียบต่อฝ่ายตรงขา้มดว้ยการสัมผสัตาข่าย 
 - making actions which hinder an opponent’s legitimate attempt to play the ball,  
 -  การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวางความพยายามเล่น ลูกบอลของฝ่ายตรงขา้ม 
 -  catching/holding on to the net  
 -  การจบัหรือดึงตาข่าย 
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 Any player close to the ball as it is played, and who is him/herself trying to play it, is considered in the 
action of playing the ball, even if no contact is made with it.  
 ผูเ้ล่นท่ีอยูใ่กลก้บัลูกบอลแลว้ท าท่าเหมือนจะเล่นลูกบอลซ่ึงมีผูเ้ล่นคนอ่ืนพยายามเขา้มาเล่น
ลูกบอล ในกรณีน้ีให้พิจารณาถึง ผลของการกระท านั้นก่อให้เกิดผลต่อความสามารถในการเล่นลูก
บอลของผูเ้ล่นท่ีจะเขา้มาเล่นลูกบอลนั้น 
 However, touching the net outside the antenna is not to be considered as a fault (except for Rule 9.1.3.) 
 อยา่งไรก็ตามการสัมผสัตาข่ายท่ีอยูน่อกเสาอากาศ ไม่ถือวา่เป็นการกระท าผดิกติกา (ยกเวน้กติกาขอ้ 
9.1.3) 
 

12 SERVICE//การเสิร์ฟ 
 The service is the act of putting the ball into play by the correct serving player placed in the service 
zone. 
 การเสิร์ฟ คือ การน าลูกบอลเขา้สู่การเล่น โดยผูเ้ล่นท่ี ถูกตอ้งท าการเสิร์ฟขณะท่ีอยูใ่นเขตเสิร์ฟ 
12.1 FIRST SERVICE IN A SET//การเสิร์ฟคร้ังแรกของแต่ละเซต 
 12.1.1 The first service of a set is executed by the team determined by the toss. (Rule 6.3.2, 7.1) 
 การเสิร์ฟลูกแรกของแต่ละเซตกระท าโดยทีมท่ีมีผลมาจากการเส่ียง (กติกาขอ้ 6.3.2,7.1) 
12.2 SERVICE ORDER//ล าดับการเสิร์ฟ 
 12.2.1 The players must follow the service order recorded on the score sheet. 
 ตอ้งเสิร์ฟตามล าดบัตามท่ีบนัทึกไวใ้นใบ บนัทึกการแข่งขนั 
 12.2.2 After the first service in a set, the player to serve is determined as follows: 
 หลงัจากการเสิร์ฟคร้ังแรกในแต่ละเซต จะก าหนดให้เป็นไปดงัต่อไปน้ี 
  12.2.2.1 when  the  serving  team  wins  the  rally,  the  player  who  served  before, serves again. 
  เม่ือทีมท่ีท าการเสิร์ฟชนะการเล่นลูกนั้น ผูเ้ล่นท่ีท าการเสิร์ฟคนเดิมจะท าการเสิร์ฟต่อไป 
  12.2.2.2 when the receiving team wins the rally, it gains the right to serve and the player who did 
not serve last time will serve. 
  เม่ือทีมรับลูกเสิร์ฟ ชนะการเล่นลูกนั้น จะไดสิ้ทธ์ิท าการเสิร์ฟและผูท่ี้ไม่ไดท้ าการเสิร์ฟคร้ัง
ท่ีแลว้จะเป็นผูเ้สิร์ฟ 
12.3 AUTHORIZATION OF THE SERVICE//การอนุญาตให้ท าการเสิร์ฟ 

 The 1st   referee authorizes the service, after having checked that both teams are ready to play and 
that the server is in possession of the ball. (Diagrams9 (1))  
 ตดัสินท่ี 1 เป็นผูอ้นุญาตให้ท าการเสิร์ฟ เม่ือเห็นว่าผูเ้สิร์ฟท่ีถูกตอ้งถือลูกบอลอยูน่อก       เส้น
หลงั และทั้งสองทีมพร้อมจะท าการแข่งขนั (แผนภาพท่ี 9 รูปท่ี 1) 
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12.4 EXECUTION OF THE SERVICE//การปฏิบัติในการเสิร์ฟ 
 12.4.1 The ball shall be hit with one hand or any part of the arm after being tossed or released 
from the hand(s). (Diagrams9 (10)) 
 ตอ้งใชมื้อหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของแขนขา้งเดียวตีลูกบอลหลงัจากโยนหรือปล่อยลูกบอล
ออกจากมือ (แผนภาพท่ี 9 รูปท่ี 10) 
 12.4.2 Only one toss or release of the ball is allowed. Moving the ball in the hands is permitted. 
 อนุญาตให้โยนหรือปล่อยลูกบอลในการเสิร์ฟ เพียงคร้ังเดียว แต่อนุญาตให้เคล่ือนไหวลูก
บอลในมือได ้
 12.4.3 The server may move freely within the service zone. At the moment of the service hit or 
take-off for a jump service, the server must not touch the court (the end line included) or the ground 
outside the service zone. His/her foot may not go under the end line. (Rule1.4.2,Diagrams 9 (22) 10 (4)) 
 ผูเ้สิร์ฟสามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระในเขตเสิร์ฟ ขณะถูกลูกเพื่อท าการเสิร์ฟ  หรือขณะกระโดดข้ึนท า
การเสิร์ฟ  ผูเ้สิร์ฟจะตอ้งไม่ถูกพื้น สนาม (รวมทั้งเส้นหลงั) หรือพื้นท่ีนอกเขตเสิร์ฟ เทา้ของผูเ้สิร์ฟ ตอ้งไม่เขา้
ไปอยูใ่ตเ้ส้นสนาม (กติกาขอ้ 1.4.2,แผนภาพท่ี 9 รูป 22,10 รูป 4) 
 After the hit, he/she may step or land outside the service zone, or inside the court. If the line moves 
because of the sand pushed by the server, it is not considered a fault. 
 หลงัจากท าการเสิร์ฟแลว้ ผูเ้สิร์ฟ อาจเหยียบ หรือ สัมผสั พ้ืนนอกเขตเสิร์ฟ หรือภายในสนาม
ไดถ้า้เส้นสนามเคล่ือนท่ีเพราะถูกทรายอดัจากการ เสิร์ฟลูกของผูเ้สิร์ฟลูกไม่ถือว่าเป็นการท าผิด
กติกา 

 12.4.4 The server must hit the ball within 5 seconds after the 1st referee whistles for service. (Diagrams 9 (11)) 
 ผูเ้สิร์ฟตอ้งท าการเสิร์ฟภายใน 5 วินาที หลงัจากผูต้ดัสินท่ี 1 เป่านกหวีดใหส้ัญญาณเสิร์ฟ (แผนภาพ
ท่ี 9 รูป 11) 
 12.4.5 A service executed before the referee’s whistle is cancelled and repeated. (Diagrams 9 (23)) 
 การเสิร์ฟท่ีกระท าก่อนสัญญาณนกหวดีของผูต้ดัสินตอ้งยกเลิกและให้ท าการเสิร์ฟใหม ่ (แผนภาพ
ท่ี 9 รูป 23) 
 12.4.6 If the ball, after having been tossed or released by the server, lands without being touched or 
caught by the server, it is considered as a service. 
 หลงัจากผูเ้สิร์ฟโยน หรือปล่อยลูกบอลแลว้ ลูกบอลตกลงสู่พ้ืนโดยไม่ถูกผูเ้สิร์ฟให้ถือว่าเป็น
การเสิร์ฟแลว้ 
 12.4.7 No further service attempt will be permitted. 
 ไม่อนุญาตให้พยายามท าการเสิร์ฟ 
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12.5 SCREENING(Diagrams 9(12)) //การก าบัง (แผนภาพที ่9 รูป 12) 
 12.5.1 A player of the serving team must not prevent the opponent, through individual screening, from 
seeing the service hit AND the flight path of the ball. (Diagrams 5) 
 ผูเ้ล่นทีมฝ่ายผูเ้สิร์ฟตอ้งไม่ก าบงัทีมตรงขา้มเพื่อป้องกนัไม่ใหม้องเห็นผูเ้สิร์ฟหรือวถีิของลูกบอล
(แผนภาพท่ี 5) 
 12.5.2 A player of the serving team makes a screen by waving arms, jumping or moving sideways 
during the execution of the service, in order that both the service hit and the flight path of the ball are hidden 
until the ball reaches the vertical plane of the net. Should either be visible to the receiving team this is not a 
screen. (Diagrams 5) 
 ผูเ้ล่นทีมเสิร์ฟท าการก าบงัโดยการโบกแขนไปมาการกระโดดหรือเคล่ือนท่ีไปดา้นขา้งในระหวา่งการ
เสิร์ฟ เพื่อใหที้มฝ่ายรับมองไม่เห็นการเสิร์ฟหรือวถีิของลูกบอลจนลูกบอลถึงตาข่ายแต่ถา้มีอยา่งใดอยา่งใด
อยา่งหน่ึงท่ีทีมฝ่ายรับสามารถมองเห็นไดไ้ม่ถือวา่เป็นการก าบงั(แผนภาพท่ี 5) 
12.6 FAULTS MADE DURING THE SERVICE//การเสิร์ฟที่ผดิกติกา 
 12.6.1 Serving faults//การเสิร์ฟท่ีผิดกติกา 
 The following faults lead to a change of service. The server: 
 การผิดกติกาต่อไปน้ี น าไปสู่การเปล่ียนเสิร์ฟ เม่ือผูเ้สิร์ฟ 
  12.6.1.1 violates the service order, (Rule12.2, Diagrams 9 (13))  
  ผิดล าดบัการเสิร์ฟ  (กติกาขอ้ 12.2, แผนภาพท่ี 9 รูป 13) 
  12.6.1.2 does not execute the service properly. (Rule12.4) 
  ท าการเสิร์ฟไม่ถูกตอ้ง (กติกาขอ้ 12.4) 
 12.6.2 Faults after the service hit.//การท าผิดกติกาหลงัจากการเสิร์ฟลูกออกไปแลว้ 
 After the ball has been correctly hit, the service becomes a fault if the ball: 
 หลงัจากท าการเสิร์ฟลูกบอลออกไปอยา่งถูกตอ้งแลว้การเสิร์ฟอาจผิดกติกา ไดถ้า้ลูกบอล 
  12.6.2.1 touches a player of the serving team or fails to cross the vertical plane of the net 
completely through the crossing space; (Diagrams 9 (19)) 
  ถูกผูเ้ล่นของทีมท่ีท าการเสิร์ฟ หรือไม่ขา้มพ้ืนท่ีว่างเหนือตาข่าย (แผนภาพ 9 (19)) 
  12.6.2.2 goes “out”; (Rule8.4, Diagrams 9 (15))  
  ออกนอกสนาม (กติกาขอ้ 8.4,แผนภาพ 9 รูป 15)   
  12.6.2.3 passes over a screen(Diagrams 5) 
  ลูกท่ีขา้มการก าบงั (แผนภาพท่ี 5) 
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13 ATTACK HIT//การรุก 
13.1 CHARACTERISTICS OF THE ATTACK HIT//ลกัษณะการรุก 
 13.1.1 All actions which direct the ball towards the opponent, with the exception of service and 
block, are considered as attack hits. 
 การกระท าการใดๆ ท่ีส่งลูกบอลไปยงัแดนของ ฝ่ายตรงขา้ม ยกเวน้ การเสิร์ฟ การสกดักั้นถือ
ว่าเป็นการรุก 
 13.1.2 An attack-hit is completed the moment the ball completely crosses the vertical plane of the 
net or is touched by an opponent. 
 การรุกจะสมบูรณ์เม่ือลูกบอลขา้มแนวด่ิงของตาข่ายไปแลว้โดยสมบูรณ์ หรือเม่ือลูกบอล ถูกฝ่ายตรงขา้ม 
 13.1.3 Any player may carry out an attack-hit at any height, provided that his/ her contact with 
the ball has been made within the player’s own playing space (except Rule 13.2.4, 13.2.5 below). (Rule 
13.2.4, 13.2.5) 
 ผูเ้ล่นทุกคนจะท าการรุกท่ีความสูงเท่าใดก็ได ้ถา้การถูกลูกบอลกระท าในแดนตนเอง ( ก ติ ก า
ข้อ  1 3 . 2 . 4 , 1 3 . 2 . 5 )  
13.2 FAULTS OF THE ATTACK HIT//การรุกที่ผดิกติกา 
 13.2.1 A player hits the ball within the playing space of the opposing team. (Rule 13.1.2Diagrams 9 
(20)) 
 ผูเ้ล่นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงขา้ม (กติกาขอ้ 13.1.2 แผนภาพ 9 รูป 20) 
 13.2.2 A player hits the ball “out”. (Rule 8.4.2 Diagrams 9 (15)) 
 ผูเ้ล่นตีลูกบอลออกจากสนาม (กติกาขอ้ท่ี 8.4.2 แผนภาพท่ี 9 รูป 15) 
 13.2.3 A player completes an attack-hit using an open-handed finger action or if using finger tips 
that are not rigid and together. (Diagrams 9 (21)) 
 ผูเ้ล่นท าการรุกอยา่งสมบูรณ์ ดว้ยการแบมือและใชป้ลายน้ิวกดลูกบอลหรือพาลูกบอลไป . (แผนภาพ
ท่ี 9 รูป21) 
 13.2.4 A player completes an attack hit on the opponent’s service, when the ball is entirely higher 
than the top of the net. . (Diagrams 9 (21)) 
 ผูเ้ล่นท าการรุกอยา่งสมบูรณ์ ดว้ยการตบลูกบอลท่ีทีมตรงขา้มเสิร์ฟผา่นเหนือตาข่ายมาแลว้ 
(แผนภาพท่ี 9 รูป 21) 
 13.2.5 A player completes an attack-hit using an overhand pass which has a trajectory not 
perpendicular to the line of the shoulders. The exception is when the player is attempting to set to his or 
her teammate. (Diagrams 9 (21)) 
 ผูเ้ล่นท าการรุกอยา่งสมบูรณ์ ดว้ยการเล่นลูกมือบนแต่ทิศทางของลูกบอลไม่อยูใ่นแนวหวัไหล่ของ
ผูเ้ล่น ยกเวน้ผูเ้ล่นพยายามส่งให้เพ่ือนร่วมทีม (แผนภาพท่ี 9 รูป 21) 
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14 BLOCK//การสกัดกั้น 
14.1 BLOCKING//การสกัดกั้น 
 14.1.1 Blocking is the action of players close to the net to intercept the ball coming from the 
opponent by reaching higher than the top of the net, regardless of the height of the ball contact. At 
the moment of the contact with the ball, a part of the body must be higher than the top of the net. 
 การสกดักั้น คือ การกระท าของผูเ้ล่นท่ีอยูชิ่ด ตาข่าย เพื่อป้องกนัลูกบอลท่ีมาจากทีมตรงขา้มโดยยืน่มือสูง
กวา่ขอบบนของตาข่าย  
 14.1.2 Block Attempt//การพยายามสกดักั้น 
 A block attempt is the action of blocking without touching the ball. 
 การพยายามสกดักั้น คือการสกดักั้นโดยท่ีไม่มีการสัมผสัลูกบอล 
 14.1.3 Completed Block//การสกดักั้นสมบูรณ์ 
 A block is completed whenever the ball is touched by a blocker. (Diagrams6) 
 การสกดักั้นสมบูรณ์ การสกดักั้นท่ีสมบูรณ์ คือเม่ือใดก็ตามท่ีผูท้  าการสกดั กั้นสัมผสัลูกบอลแลว้(แผนภาพ
ท่ี 6) 
 14.1.4 Collective Block//การสกดักั้นร่วมกนั 
 A collective block is executed by two players close to each other, and is completed when one of 
them touches the ball. 
 การสกดักั้นร่วมกนั การสกดักั้นร่วมกนัหมายถึงเม่ือผูเ้ล่นทั้งสองยนืชิดกนัและผูเ้ล่นหน่ึงคนในทีม
ถูกลูกบอล 
14.2 BLOCK CONTACT//การถูกลูกบอลขณะท าการสกัดกั้น 
 Consecutive (quick and continuous) contacts may occur by one or more blockers provided that 
the contacts are made during one action. These are counted as only one team hit. These contacts may 
occur with any part of the body. (Rule 9.1.1, 9.2.3) 
 การถูกลูกบอลหลายคร้ัง (เร็ว และต่อเน่ือง) อาจเกิด ข้ึนโดยผูส้กดักั้นคนเดียวหรือมากกว่าได ้
ถา้เกิดข้ึนในการสกดักั้นคร้ังเดียวกนั ให้นบั เป็นการถูกลูกของทีมคร้ังเดียวการถูกลูกดงั กล่าวอาจ
ถูกส่วนใดๆ ของร่ายกายก็ได ้(กติกาขอ้ 9.1.1,9.2.3) 
14.3 BLOCKING WITHIN THE OPPONENT’S SPACE//การสกัดกั้นในแดนของฝ่ายตรงข้าม 
 In blocking, the player may place his/her hands and arms beyond the net, provided that this action does 
not interfere with the opponent’s play. Thus, it is not permitted to touch the ball beyond the net before an 
opponent has executed an attack hit. (Rule13.1.1) 
 ในการสกดักั้นผูเ้ล่นอาจยืน่มือและแขนล ้าเหนือตาข่ายไดถ้า้การกระท านั้นไม่กีดขวางการเล่น            
ของทีมตรงขา้ม แต่ขณะมือล ้าแดนทีมตรงขา้ม ไม่อนุญาตใหถู้กลูกบอลก่อนท่ีทีมตรงขา้มท าการรุกเรียบร้อย
แลว้ (กติกาขอ้ 13.1.1) 
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14.4 BLOCK AND TEAM HITS//การสกัดกั้นและการถูกลูกบอลของทีม 
 14.4.1 A blocking contact is counted as a team hit. The blocking team will have only two more hits 
after a blocking contact. 
 การสกดักั้นถือว่าเป็นการถูกลูกบอลทีมท่ีเป็นฝ่ายสกดัจะถูกลูกบอลไดอี้ก 2 คร้ังหลงัจากถูก
ลูกบอลขณะท าการสกดักั้นแลว้ 
 14.4.2 The first hit after the block may be executed by any player, including the one who has touched 
the ball during the block. 
 ผูเ้ล่นคนใดก็ไดท่ี้ถูกลูกบอลหลงัการสกดักั้น รวมไปถึงในระหว่างการสกดักั้น 
14.5 BLOCKING THE SERVICE//สกัดกั้นการเสิร์ฟ 
 To block an opponent’s service is forbidden. (Diagrams 9 (12)) 
 ห้ามสกดักั้นการเสิร์ฟของฝ่ายตรงขา้ม (แผนภาพท่ี 9 รูป 12) 
14.6 BLOCKING FAULTS//การสกัดกั้นผดิกติกา 
 14.6.1 The blocker touches the ball in the OPPONENT’S space before the opponent’s attack hit. (Rule 
14.3 Diagrams 9 (20))  
 ผูส้กดักั้นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงขา้มก่อนทีมตรงขา้มท าการรุก (กติกาขอ้ 14.3 แผนภาพท่ี 9 รูป 
20) 
 14.6.2 Blocking the ball in the opponent’s space from outside the antenna. 
 ผูเ้ล่นสกดักั้นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงขา้ม ดา้นนอกของเสาอากาศ 
 14.6.3 A player blocks the opponent’s service. (Diagrams 9 (12)) 
 ผูเ้ล่นสกดักั้นลูกเสิร์ฟของทีมตรงขา้ม (แผนภาพท่ี 9 รูป 12) 
 14.6.4 The ball is sent “out” off the block. (Diagrams 9 (24)) 
 หลงัการสกดักั้นแลว้ลูกบอลออกนอกสนาม (แผนภาพท่ี 9 รูป 24) 
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CHAPTER 5//บทที ่5 
INTERRUPTIONS, DELAYS AND INTERVALS 

การหยุดการแข่งขัน,การถ่วงเวลาและเวลาพัก 
 

15 INTERRUPTIONS//การหยุดการแข่งขนั 
 An interruption is the time between one completed rally and the 1st referee’s whistle for the next 
service.  
 การขอหยุดพกัการแข่งขนัคือช่วงเวลาระหว่างการเล่นลูกท่ี เสร็จส้ินลงแลว้และผูต้ดัสินท่ี 1 
เป่านกหวีดเพ่ือให้มีการเสิร์ฟคร้ัง ต่อไป 
 The only regular game interruptions are TIME-OUTS. (Diagrams 9 (4)) 
 การหยดุพกัระหว่างการแข่งขนัจะไดรั้บการอนุญาต เฉพาะการขอเวลานอกเท่านั้น (แผนภาพท่ี 
9 รูป 4) 
15.1 NUMBER OF REGULAR GAME INTERRUPTIONS//จ านวนคร้ังของการขอหยุด          การ
แข่งขันตามกติกา 
 Each team may request a maximum of one time-out per set.  
 แต่ละทีมขอเวลานอกไดม้ากท่ีสุดเซตละ 1 คร้ัง 
15.2 SEQUENCE OF REGULAR GAME INTERRUPTIONS//ล าดับการขอหยุดการแข่งขัน 
 15.2.1 Request for time-out by both teams may follow one another, within the same interruption.  
 ทั้งสองทีมสามารถขอเวลานอกตามกนัได ้
 15.2.2 There are no substitutions.//ไม่มีการขอเวลานอกแทนกนั 
 15.2.3 It is not permitted to request any regular game interruption after having had a request rejected 
and sanctioned by a delay warning during the same interruption (i.e. before the end of next completed rally).  
 ไม่อนุญาตใหมี้การร้องขอหยดุการแข่งขนัหลงัจากทีมไดถู้กปฏิเสธการร้องขอและถูกลงโทษในการ
ถ่วงเวลาในระหวา่งการหยดุการแข่งขนัครั้งเดียวกนั (เช่น ขอหยดุการเล่นก่อนท่ีจะจบในแรลล่ีต่อไป) 
15.3 REQUEST FOR REGULAR GAME INTERRUPTIONS//การขอหยุดการแข่งขัน         ตามกติกา 
 Regular game interruptions may be requested only by the captain.  
 หวัหนา้ทีมท่ีลงแข่งขนัเท่านั้นท่ีขอหยดุการแข่งขนัได ้
15.4 TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME-OUTS//เวลานอกและเวลานอกทางเทคนิค 
 15.4.1 Time-out requests must be made by showing the corresponding hand signal, when the ball is 
out of play and before the whistle for service. All requested time-outs last for 30 seconds (Diagrams 9 (4)) 
 ผูเ้ล่นจะขอเวลานอกไดเ้ม่ือลูกบอลไม่อยูใ่นระหว่างการเล่น และก่อนสัญญาณนกหวดีให้ท า
การเสิร์ฟ โดยการแสดงสัญญาณมือ การขอเวลานอกใชเ้วลา  30  วนิาที (แผนภาพท่ี 9 รูป 4) 
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 15.4.2 For FIVB, World and Official Competitions, in sets 1 and 2, one additional 30-second 
“Technical Time-Out” is applied automatically when the sum of the points scored by the teams equals 
21 points. The length of the Time - Outs and Technical Time - Outs could be adjusted if the FIVB 
approves such request based on a request from the Organizer.  
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ ในเซตที ่1 และ 2          จะให้เวลานอก
ทางเทคนิคโดยอตัโนมัติ ครั้งละ 30 วนิาที เม่ือทั้งสองทมีท าคะแนน      รวมกันได้ 21 คะแนน ช่วงเวลาของ
เวลานอกและเวลานอกทางเทคนิค อาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามการร้องขอของผู้จัดการแข่งขันถ้าได้รับการ
อนุมัติจากสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 15.4.3 In the deciding (3rd) set, there are no “Technical Time-Outs”; only one time-out of   30 seconds 
duration may be requested by each team.  
 ไม่มีเวลานอกทางเทคนิคในเซตตดัสิน (เซตท่ี3)มีเฉพาะเวลานอก 30 วินาที เท่านั้นท่ีแต่ละทีม
จะขอได ้
 15.4.4 During all regular interruptions (including Technical Time Outs) and set intervals, players must 
go to the designated players’ area. (Rule 15.5, 16.1) 
 ระหว่างการพกัระหว่างเซตและเวลานอกตามปกติผูเ้ล่นจะตอ้งอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงจดัเตรียมไวใ้ห้ 
(กติกาขอ้ 15.5,16.1) 
15.5 IMPROPER REQUESTS// การขออนุญาตที่ผดิระเบยีบ 
 Among others, it is improper to request a time-out: 
 ต่อไปน้ี เป็นการขอเวลานอกท่ีผิดระเบียบ 
 15.5.1 during a rally or at the moment of, or after the whistle to serve, (Rule 6.1.3) 
 ขณะท่ีมีการเล่นลูกหรือก าลงัให้สัญญาณท าการเสิร์ฟหรือหลงัจากสัญญาณให้ท าการเสิร์ฟ 
(กติกาขอ้ 6.13.) 
 15.5.2 by a non-authorised team member, //โดยสมาชิกในทีมท่ีไม่มีอ านาจ 
 15.5.3 after having exhausted the authorized time-outs. (Rule 15.1) 
 ขอเวลานอกหลงัจากขอไปจนครบจ านวนท่ีก าหนดแลว้ (กติกาขอ้ 15.1) 
 15.5.4 Any  further  improper  request  in  the  same  match  by  the  same  team constitutes a delay. 
(Diagrams 9 (25)) 
 การขออนุญาตท่ีผิดระเบียบคร้ังต่อๆไปของทีมเดิมในนดันั้นจะเป็นการถ่วงเวลา (แผนภาพท่ี 
9 รูป25) 
 
 
 



 
 

41 
 

16 GAME DELAYS//การถ่วงเวลาการแข่งขัน 
16.1 TYPES OF DELAYS//ชนิดของการถ่วงเวลา 
 An improper action of a team that defers resumption of the game is a delay and includes, among 
others: 
 การกระท าใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมของทีมจนเป็นเหตุให้การแข่งขนัล่าชา้ ถือวา่เป็นการถ่วงเวลา   
ไดแ้ก่ การกระท าใดๆท่ีไม่เหาะสมของทีมจนเป็นเหตุให้การแข่งขนัล่าชา้ ถือวา่เป็นการถ่วงเวลา 
 16.1.1 prolonging time-outs, after having been instructed to resume the game; 
 ยืดเวลานอกออกไปหลงัจากผูต้ดัสินสัง่ใหเ้ร่ิมการแข่งขนั 
 16.1.2 repeating an improper request; (Rule15.5)   
 ขอเวลานอกผิดกติกาซ ้าอีกในเซตเดียวกนั (กติกาขอ้ 15.5)  
 16.1.3 delaying the game (12 seconds shall be the maximum time from the end of a rally to the 
whistle for service under normal playing conditions) 
 ถ่วงเวลาการแข่งขนั(โดยทัว่ไปช่วงเวลาหลงัจบการเล่นในแต่ละคร้ังไม่ควรปล่อยเวลาใหน้านเกิน 12  
วินาที  ก่อนจะเป่านกหวดีใหท้ าการเสิร์ฟคร้ังต่อไป) 
 16.1.4 delaying the game by a team member. สมาชิกในทีมถ่วงเวลา 
16.2 DELAY SANCTIONS//การลงโทษในการถ่วงเวลา 
 16.2.1 ”Delay warning” and ”delay penalty” are team sanctions.//การเตือนและการลงโทษ 
  16.2.1.1 Delay sanctions remain in force for the entire match. 
  การลงโทษการถ่วงเวลามีผลในการแข่งขนั ตลอดนดันั้น 
  16.2.1.2 All delay sanctions are recorded on the score sheet. 
  โทษในการถ่วงเวลาทั้งหมดถูกบนัทึกในใบบนัทึกคะแนน 
 16.2.2 The first delay in the match by a team member is sanctioned with a”DELAY   
WARNING”. (Diagrams 9 (25), 7b) 
 การถ่วงเวลาคร้ังแรกของทีมในเซตใด เซตหน่ึง จะถูกลงโทษดว้ยการเตือน (แผนภาพท่ี 9 รูป 
25,7b)  
 16.2.3 The second and subsequent delays of any type by any member of the same team in the 
same match constitute a fault and are sanctioned with a”DELAY PENALTY”: a point and service to 
the opponent. (Diagrams 9 (25), 7b) 
 การถ่วงเวลาใดๆ เป็นคร้ังท่ี 2 และคร้ังต่อๆ ไปโดยทีมเดิมในนดัเดียวกนัถือเป็นการผิดกติกาจะ
ถูกลงโทษ การถ่วงเวลา (Delay penalty)โดยคะแนนและการเสิร์ฟจะเป็นของฝ่ายตรงขา้ม 
(แผนภาพท่ี 9 รูป 25,7b) 
 16.2.4 Delay sanctions imposed before or between sets are applied in the following set. 
 การลงโทษในการถ่วงเวลาก่อนหรือระหวา่ง เซตใหมี้ผลในเซตถดัไป 
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17 EXCEPTIONAL GAME INTERRUPTIONS//การขอหยุดการแข่งขันทีไ่ด้รับการยกเว้น 
17.1 INJURY / ILLNESS//การบาดเจบ็/เจบ็ป่วย 
 17.1.1 Should a serious accident occur while the ball is in play, the referee must stop the game 
immediately and permit medical assistance to enter the court. 
 ถา้มีอุบติัเหตุอยา่งรุนแรงเกิดข้ึนระหว่างการ เล่นลูก ผูต้ดัสินตอ้งหยดุการแข่งขนัทนัที  และ
อนุญาตใหที้มช่วยเหลิทางการแพทยเ์ขา้สนาม 
 The rally is then replayed.//ใหเ้ร่ิมตน้เล่นลูกนั้นใหม่ 
 17.1.2 An injured/ill player is given a maximum of 5 minutes recovery time. The referee must 
authorize the properly accredited medical staff to enter the playing court to attend the player. Only the 

1st referee may authorize a player to leave the playing area without penalty. When the treatment has 

been completed or if no treatment can be provided, play must resume. The 1st referee will whistle and 
request the player to continue. At this time, only the player can judge whether he/she is fit to play.  
 ผูเ้ล่นท่ีบาดเจ็บหรือป่วยจะมีเวลารักษาพยาบาลได ้ 5นาที ผูต้ดัสินตอ้งเป็นผูอ้นุญาตให้แพทย์
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งถูกตอ้งเป็นผูรั้กษาพยาบาลผูเ้ล่นในสนามผูต้ดัสินท่ี 1 เท่านั้นท่ีจะอนุญาต
ให้ผูเ้ล่นออกนอกสนามไดโ้ดยไม่มีการลงโทษ เม่ือการรักษาเสร็จส้ินหรือไม่สามารถรักษาได ้
จะตอ้งเล่นต่อ ผูต้ดัสินท่ี 1 จะใหส้ัญญาณนกหวีด และแจง้ให้ผูเ้ล่นท าการแข่งขนัต่อ ในช่วงเวลาน้ีผู ้
เล่นเท่านั้นท่ีจะสามารถตดัสินใจวา่พร้อมท่ีจะแข่งขนัต่อหรือไม่  (กติกาขอ้ 6.4.3,7.3.1) 
 If the player does not recover or return to the playing area at the conclusion of the recovery time, 
his/ her team is declared incomplete. (Rule 6.4.3,7.3.1) 
 เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ผูเ้ล่นยงัไม่หายจากการบาดเจ็บ หรือไม่สามารถลงแข่งขนัไดที้มนั้น
จะถูกแจง้ว่าไม่พร้อมท าการแข่งขนั (กติกาขอ้ 6.4.3,7.3.1) 
 In extreme cases, the doctor of the competition can oppose the return of an injured player. 
 ในกรณีบาดเจบ็ร้ายแรง แพทยแ์ละผูแ้ทนเทคนิคในการ แข่งขนัสามารถห้ามผูเ้ล่นท่ีบาดเจ็บลง
แข่งขนัต่อได ้
 Note: the recovery time will begin when the properly accredited medical staff member(s) of the 
competition arrives at the playing court to attend to the player. In the event that no accredited medical staff 
is available or in cases where the player chooses to be treated by his/her own medical personnel, the time 
will begin from the moment the recovery time was authorized by the referee. 
 หมายเหตุ เวลาในการรักษาพยาบาลเร่ิมตน้ตั้งแต่แพทยข์อง การแข่งขนัเขา้พยาบาลผูเ้ล่นใน
สนามถา้ไม่มีแพทยจ์ะเร่ิมนบัเวลา ตั้งแต่ผูต้ดัสินอนุญาตให้ท าการรักษาพยาบาล 
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17.2 EXTERNAL INTERFERENCE//การหยุดการแข่งขันนอกเหนือกตกิา 
 If there is any external interference during the game, the play has to be stopped and the rally is 
replayed. 
 ถา้มีการหยุดการแข่งขนันอกเหนือกติกาเกิดข้ึนขณะแข่งขนัให้หยุดการเล่นไวแ้ลว้เล่นลูกนั้น
ใหม่ 
17.3 PROLONGED INTERRUPTIONS //การหยุดการแข่งขันเป็นเวลานาน 

 17.3.1 If unforeseen circumstances interrupt the match, the 1st referee, the organizer and the 
Control Committee, if there is one, shall decide the measures to be taken to   re-establish normal 
conditions. 
 ถา้มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดข้ึนท าให้การแข่งขนัหยุดลง ผูต้ดัสินท่ี 1 คณะกรรมการจดัการ
แข่งขนั และคณะกรรมการควบคุมการแข่งขนั หรือผูใ้ดผูห้น่ึงหากมีคนเดียวจะเป็นผูต้ดัสินใจให้มี
การ แข่งขนัต่อไปตามปกติ 
 17.3.2 Should one or several interruptions occur not exceeding 4 hours in total, the match is resumed 
with the score acquired, regardless of whether it continues on the same playing court or another playing 
court. 
 ถา้มีการหยุดการแข่งขนัคร้ังเดียวหรือหลาย คร้ังเกิดข้ึน แต่รวมเวลาแลว้ไม่เกิน 4 ชัว่โมง การ
แข่งขนัจะเร่ิมตน้ใหม่ดว้ยคะแนนท่ีท าไว ้เดิม ไม่ว่าจะแข่งขนักบัสนามเดิมหรือสนามใหม่ก็ตาม ผล
การแข่งขนั ในเซตท่ีผา่นมาให้น ามาใชต้ามเดิม 
 17.3.3 Should one or several interruptions occur, exceeding 4 hours in total, the whole match shall 
be replayed. 
 ถา้มีการหยุดการแข่งขนัคร้ังเดียวหรือหลาย คร้ังเกิดข้ึน รวมเวลาแลว้เกิน 4 ชัว่โมง            การ
แข่งขนัตอ้งเร่ิมใหม่ทั้งหมด 
 

18 INTERVALS AND CHANGE OF COURTS/SWITCHES //การหยุดพกัและการเปลี่ยนแดน 
18.1 INTERVALS//การหยุดพัก 
 18.1.1 An interval is the time between sets. All intervals last one minute. 
 การหยุดพกัคือเวลาระหว่างเซตเป็นเวลา 1 นาที 
 During  this  period  of  time,  the  change  of  courts  (if  requested)  and service order of the teams 
on the score sheet are made. (Diagrams 9 (3)) 
 ในระหว่างน้ีการเปล่ียนแดน (ถา้มีการร้องขอ) และล าดบัการเสิร์ฟของทีม จะบนัทึกใน        ใบ
บนัทึกการแข่งขนั (แผนภาพท่ี 9 รูป 3) 
 During the interval before a deciding set,the referees carry out a toss in accordance with Rule 7.1 
 ในระหว่างการหยดุพกัก่อนเซตตดัสิน ผูต้ดัสินท่ีจะท าการเส่ียงตามกติกาขอ้ 7.1   
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18.2 COURT SWITCHES//การเปลีย่นแดน 
 18.2.1 The teams switch after every 7 points (Set 1 and 2) and 5 points (Set 3) played. (Diagrams 
9 (3)) 
 เปล่ียนแดนทุกคร้ังเม่ือทั้งสองทีมท าคะแนนรวมกนัได ้ 7 คะแนน (เซตท่ี 1 และ 2) และ 5 คะแนน (เซต
ท่ี 3) (แผนภาพท่ี 9 รูป 3) 
 18.2.2 During court switches the teams must change immediately without delay. 
ระหว่างการเปล่ียนแดนทีมตอ้งรีบเปล่ียนอยา่ง รวดเร็วโดยไม่มีการล่าชา้ 
 If the court switch is not made at the proper time, it will take place as soon as the error is noticed. 
 ถา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแดนกนัตามท่ีก าหนดจะตอ้งท าการเปล่ียนแดนกนัทนัทนัทีพบว่ามีการ
ผิดพลาด 
 The score at the time that the court switch is made remains the same. 
 คะแนนขณะท่ีท าการเปล่ียนแดนให้เป็นไปตามเดิม 
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CHAPTER 6//บทที ่6 
PARTICIPANTS’CONDUCT//มารยาทของผู้เข้าร่วม 

 
19 REQUIREMENTS OF CONDUCT//มารยาทในการปฏิบัติ 
19.1 SPORTSMANLIKE CONDUCT//ความมีน า้ใจนักกฬีา 
 19.1.1 Participants must know the “Official Beach Volleyball Rules” and abide by them. 
 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งรู้ และปฏิบติัตาม กติกาการแข่งขนัวอลเลยบ์อลชายหาด 
 19.1.2 Participants must accept referees’ decisions with sportsmanlike conduct, without disputing 
them. 
 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งยอมรับการตดัสินดว้ยมารยาทท่ีให้ความเคารพไม่มีโตแ้ยง้  
 In  case  of  doubt,  clarification  may  be  requested  only  through  the captain. (Rule 5.1.2.1) 
 หากมีขอ้สงสัยสามารถขอค าอธิบายท่ีชดัเจนได้ โดยหวัหนา้ทีมเท่านั้น (กติกาขอ้ 5.1.2.1) 
 19.1.3 Participants must refrain from actions or attitudes aimed at influencing the decisions of the 
referees or covering up faults committed by their team. 
 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งละเวน้การแสดงออก และทศันคติใด ๆ ท่ีมุ่งหมายท่ีจะท าให้มีผลต่อ
การตดัสินใจของผูต้ดัสิน  หรือเพ่ือปกป้องความ ผิดท่ีทีมของตนเองกระท า 
19.2 FAIR PLAY//ความยุติธรรมในการเล่น 
 19.2.1 Participants must behave r e s p e c t f u l l y  a n d  c o u r t e o u s l y  i n  t h e  s p i r i t  of FAIR PLAY, 
not only towards the referees, but also towards other officials, the opponent, teammates and spectators. 
 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งแสดงออก ดว้ยแนวทางท่ีให้ความนบัถือ ความเป็นมิตรและจิตใจท่ี
แข่งขนักนัดว้ยความยติุธรรม ทั้งต่อ  ผูต้ดัสิน ทีมตรงขา้ม เพ่ือนร่วมทีมและผูช้ม 
 19.2.2 Communication between team members during the match is permitted. (Rule 5.2.3.4) 
 ระหวา่งการแข่งขนัอนุญาตใหผู้ร่้วมทีมติดต่อกนัได ้(กติกาขอ้ 5.2.3.4) 
 

20 MISCONDUCT AND ITS SANCTIONS//การผดิมารยาทและการลงโทษ    
20.1 MINOR MISCONDUCT//การผิดมารยาทไม่รุนแรง 

 Minor misconduct offences are not subject to sanctions. It is the 1st referee’s duty to prevent 
the teams from approaching the sanctioning level. (Rule 5.1.2, 21.3) 
 การผิดมารยาทท่ีเล็กนอ้ย ไม่ตอ้งมีการท าโทษ  ผูต้ดัสิน ท่ี 1 ตอ้งท าหนา้ท่ีป้องกนัทีมไม่ให้
ท าผิดมารยาทจนถึงระดบัท่ีตอ้งถูกท าโทษ (กติกาขอ้ 5.12,21.3) 
 This is done in two stages: 2 กรณีคือ 
 Stage 1: by issuing a verbal warning through the captain; 
 ขั้นท่ี1 : โดยการเตือนดว้ยวาจาต่อผูท่ี้ท าผิดมารยาทผ่านทางหวัหนา้ทีม 
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 Stage 2: by use of a YELLOW CARD to a team member. This formal warning is not in itself 
a sanction but a symbol that the team member (and by extension the team) has reached the 
sanctioning level for the match. It is recorded in the score sheet but has no immediate consequences. 
(Diagrams 9 (5)) 
 ขั้นท่ี 2 : โดยการใชบ้ตัรเหลืองเป็นการเตือนท่ีไม่ใช่การท าโทษ แต่เป็นการแสดงว่าทีมใกลถึ้ง
ระดบัการท าโทษแลว้ยงัไม่มีผลทนัทีแต่มีการบนัทึกลงในใบบนัทึกการ (แผนภาพท่ี 9 รูป 5) 
20.2 MISCONDUCT LEADING TO SANCTIONS//การผดิมารยาทที่น าไปสู่การท าโทษ 
 Incorrect conduct by a team member towards officials, opponents, teammates or spectators is classified 
in three categories according to the seriousness of the offence. (Rule 4.1.1) 
 การท าผิดมารยาทของผูเ้ล่นต่อเจา้หนา้ท่ี ทีมตรงขา้มเพ่ือนร่วมทีม หรือผูช้ม แบ่งไดเ้ป็น        3 
ระดบั ตามความหนกัเบาของความรุนแรง (กติกาขอ้ 4.1.1) 
 20.2.1 Rude conduct: acting contrary to good manners or moral principles, 
 การกระท าท่ีความหยาบคาย (RUDE CONDUCT) ไดแ้ก่ การกระท าใดๆท่ีไม่สุภาพหรือไม่มีคุณธรรม           
 20.2.2 Offensive conduct: defamatory or insulting words or gestures including any action 
expressing contempt. 
 การกระท าท่ีกา้วร้าว (OFFENSIVE CONDOCT) ไดแ้ก่ การสบประมาทใชค้  าพูดหรือท่าทางท่ี
เป็นการดูถูกเหยียดหยาม 
 20.2.3 Aggression:  actual physical attack or aggressive or threatening  behaviour. 
 การใชค้วามรุนแรง (AGGRESSION) การท าร้ายร่างกาย หรือการรุกรานหรือพฤติกรรมข่มขู่ 
20.3 SANCTION SCALE//ระดับการลงโทษ 

 According to the judgment of the 1st   referee and depending on the seriousness of the offence, 
the sanctions to be applied and recorded on the score sheet are: Penalty, Expulsion or Disqualification. 
(Diagrams 7a) 
 การลงโทษท่ีน ามาใชข้ึ้นอยู่กบัการพิจารณาตดัสินของผูต้ดัสินท่ี  1 และข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของ
การกระท า  และตอ้งบนัทึกลงในใบ บนัทึกการแข่งขนั  ประกอบดว้ย การลงโทษ การใหอ้อกจากการ
แข่งขนั หรือ การตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั  มีดงัน้ี  (แผนภาพท่ี 7a) 
 20.3.1 Penalty//การลงโทษ  
 For rude conduct or a single repetition of rude conduct in the sameset by the same player. On each of 
the first two occasions, the team is sanctioned with a point and service to the opponents. A third rude conduct 
by a player in the same set is sanctioned by expulsion. Rude conduct sanctions may, however, be given to 
the same player in subsequent sets. (Diagrams 9(6)) 
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 ส าหรับการประพฤติหยาบคายหรือการประพฤติหยาบคายซ ้ า ๆ ในลกัษณะเหมือนกนัโดยผูเ้ล่นคน
เดียวกนัเซตเดียวกนั ในสองคร้ังแรกทีมจะถูกลงโทษดว้ยเสียแตม้และเสียสิทธ์ิการเสิร์ฟใหฝ่้ายตรงขา้ม การ
กระท าท่ีหยาบคายคร้ังท่ีสามโดยผูเ้ล่นในคนเดียวกนัในเซตเดียวกนัจะถูกลงโทษโดยการใหอ้อกจากการ
แข่งขนั อยา่งไรก็ตาม การประพฤติท่ีหยาบคายในผูเ้ล่นคนเดียวกนัมีผลในเซตท่ีตามมา (แผนภาพท่ี 9 รูป 6) 
 20.3.2 Expulsion//การให้หยดุการแข่งขนั  
 The first offensive conduct is sanctioned by expulsion. The player who is sanctioned with expulsion 
must leave the playing area and his/her team is declared incomplete for the set. (Rule 6.4.3, 7.3.1, (Diagrams 
9 (7)) 
 การแสดง อาการหยาบคายซ ้ าอีกจะถูกลงโทษให้หยุดการแข่งขนั ผู ้ เ ล่ น ท่ี ถู ก ล ง โ ท ษ ใ ห้
ห ยุ ด ก า ร  แข่งขนัตอ้งออกจากพื้นท่ีเล่นลูกและทีมจะถูกประกาศวา่ไม่พร้อม ท าการแข่งขนัในเซต
นั้น (กติกาขอ้ท่ี 6.4.3,7.3.1 แผนภาพท่ี 9 รูป 7) 
 20.3.3 Disqualification//การตดัสิทธ์ิในการแข่งขนั  
The first physical attack or implied or threatened aggression is sanctioned by disqualification. The player 
must leave the playing area and his/her team is declared incomplete for the match. (Rule 6.4.3, 7.3.1, 
(Diagrams 9 (8)) 
 ส าหรับผูท่ี้แสดงการโตแ้ยง้กา้วร้าว จะถูกลงโทษ ตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั ผูเ้ล่นจะตอ้งออก 
จากพ้ืนท่ีเล่นลูก และทีมจะถูกประกาศว่าไม่พร้อมท าการแข่งขนั ในนดันั้น (กติกาขอ้ท่ี 6.4.3,7.3.1 
แผนภาพท่ี 9 รูป 8) 
 MISCONDUCT is sanctioned as shown in the sanction scale. (Diagrams 7a) 
 การประพฤติผิดตอ้งถูกลงโทษตามระดบัการลงโทษ ตามท่ีไดแ้สดงไว ้(แผนภาพ 7a) 
20.4 MISCONDUCT BEFORE AND BETWEEN SETS//การผดิมารยาทก่อนและระหว่างเซต 
 Any  misconduct  occurring  before  or  between  sets  is  sanctioned  according  to  the  sanction  
scale  and  the  sanction  is  applied  in  the following set. (Diagrams 7a) 
 การผิดมารยาทใดๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อน หรือระหว่างเซตจะถูก ลงโทษ ตามตารางการลงโทษ และ
มีผลต่อเซตถดัไป (แผนภาพ 7a) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 

20.5 SUMMARY OF MISCONDUCT AND CARDS USED (Diagrams 9 (5)(6)(7)(8))//สรุปการใช้บตัรแสดงการท าโทษ 
(แผนภาพ 9 รูป 5,6,7,8) 
Warning: no sanction –         Stage 1: verbal warning (Rule 20.1) 

   Stage 2: symbol Yellow card 
เตือน ไม่มีการท าโทษ      ขั้นท่ี 1  เตือนดว้ยวาจา (กติกาขอ้ 20.1) 

    ขั้นท่ี 2 ใชบ้ตัรเหลือง  
Penalty: sanction –         symbol Red card (Rule 20.3.1 Diagrams 7a) 
ท าโทษ (PENALTY)       ใชบ้ตัรแดง (กติกาขอ้ท่ี 20.3.1 แผนภาพ 7a) 
Expulsion: sanction –           symbol Red + Yellow cards jointly (Rule 20.3.2 Diagrams 7a) 
ใหอ้อกจากการแข่งขนัเซตนั้น  (EXPULSION)               ใชบ้ตัรแดง + บตัรเหลือง(ติดกนั) (กติกาขอ้ท่ี 20.3.2 แผนภาพ 7a) 
Disqualification: sanction –            symbol Red + Yellow card separately (Rule 20.3.3 Diagrams 7a) 
ใหอ้อกจากการแข่งขนันดันั้น (DISQUALIFICATION) ใช ้บตัรเหลือง+แดง   (แยกกนักนั) (กติกาขอ้ท่ี 20.3.3 แผนภาพ7a) 
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CHAPTER 7//บทที ่7 
REFEREES//ผู้ตัดสิน 

 

21 REFEREEING TEAM AND PROCEDURES// คณะกรรมการตัดสิน และการปฏิบัติหน้าที่ 
21.1 COMPOSITION//องค์ประกอบ 
 The refereeing team for a match is composed of the following officials:  
 ทีมผูต้ดัสินส าหรับการแข่งขนัแต่ละนดัประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี: 
 -  the 1st referee,   (Rule 22)     
 -  ผูต้ดัสินท่ี 1 (กติกาขอ้ 22) 
 -  the 2nd referee, (Rule 23)     
 -  ผูต้ดัสินท่ี 2  (กติกาขอ้ 23) 
 -  the challenge referee (where applicable), (Rule 24)     
 -  ผูต้ดัสินชาเลนจ ์(รายการแข่งขนัท่ีก าหนดใหมี้) (กติกาขอ้ 24) 
 -  the reserve referee (where applicable),  (Rule 25)     
 -  ผูต้ดัสินส ารอง (รายการแข่งขนัท่ีก าหนดใหมี้) (กติกาขอ้ 25) 
 -  the scorer,  (Rule 26)     
 -  ผูบ้นัทึกคะแนน (กติกาขอ้ 26) 
 -  four (two) line judges. (Rule 28)     
 -  ผูก้  ากบัเส้น 4 (2) คน (กติกาขอ้ 28) 
 

 Their location is shown in Diagram 8.  
 ต าแหน่งในสนามของแต่ละคน แสดงไวใ้นรูปท่ี 8  
 For FIVB, World and Official Competitions, an assistant scorer is compulsory. (Rule 27)     
 ส าหรับการแข่งขนั ในระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการตอ้งมี
ผูช่้วยผูบ้นัทึกการแข่งขนัดว้ย (กติกาขอ้ 27) 
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21.2 PROCEDURES//การปฏิบัติหน้าที่ 

 21.2.1 Only the 1st and 2nd referees may blow a whistle during the match: 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 และท่ี 2 เท่านั้นท่ีสามารถเป่า นกหวีดไดร้ะหวา่งการแข่งขนั 

  21.2.1.1 the 1st  referee gives the signal for the service that begins the rally. (Diagrams 9(1)) 
  ผูต้ดัสินท่ี 1 ให้สัญญาณท าการเสิร์ฟเพ่ือเร่ิมตน้การแข่งขนั (แผนภาพท่ี 9 รูป 1) 

  21.2.1.2 the 1st  or 2nd  referee signals the end of the rally, provided that they are sure that a 
fault has been committed and they have identified its nature. 
  ถา้ผูต้ดัสินทั้งสองแน่ใจว่า มีการกระท าผิดกติกาเกิดข้ึน และระบุการกระท าผิดนั้นได ้             
ผูต้ดัสินท่ี 1 และท่ี 2 ให้สัญญาณ ส้ินสุดการเล่นลูก 
 21.2.2 They may blow the whistle when the ball is out of play to indicate that they authorize or 
reject a team request. 
 ผูต้ดัสินทั้งสองจะเป่านกหวีด เพ่ือแสดงว่า อนุญาต หรือปฏิเสธการร้องขอของทีม 
 21.2.3 Immediately after the referee blows the whistle to signal the completion of the rally, they have 
to indicate with the official hand signals: (Rule 22.2.1.2, 29.1) 
 ทนัทีท่ีผูต้ดัสินเป่านกหวีดให้สัญญาณส้ินสุดการเล่นลูก ผูต้ดัสินตอ้งแสดงสัญญาณมือ(กติกาขอ้ 
22.2.1.2,29.1) 

  21.2.3.1 If the fault is whistled by the 1st referee,he/she will indicate in order: 

ถา้ผูต้ดัสินท่ี 1 เป็นผูเ้ป่านกหวีดหยุด การเล่นจะตอ้งแสดงสัญญาณมือ  ตามล าดบัต่อไปน้ี 
  a) the team to serve, (Diagrams 9 (2))//ก)  ทีมท่ีไดสิ้ทธ์ิท าการเสิร์ฟ (แผนภาพท่ี 9 รูป2) 
  b) the nature of the fault,//ข) ลกัษณะของการกระท าผิด  
  c) the player(s) at fault (if necessary).//ค) ผูเ้ล่นท่ีกระท าผิด (ถา้จ าเป็น) 
 ผู้ตัดสินที ่2 จะแสดงสัญญาณตามผู้ตัดสินที่ 1 

  21.2.3.2 If the fault is whistled by the 2nd referee, he/she will indicate: 
  ถา้ผูต้ดัสินท่ี 2 เป่านกหวดีระบุการท าผดิ ผูต้ดัสินท่ี 2 จะแสดง 

 a)  the nature of the fault, 
 ก)  ลกัษณะการกระท าผิด  
 b)  the player at fault (if necessary), 
 ข)  ผูก้ระท าผิด (ถา้จ าเป็น) 
 c)  the team to serve following the hand signal of the first referee. (Diagrams 9 (2)) 
 ค)  ทีมท่ีจะท าการเสิร์ฟตามสัญญาณมือของผูต้ดัสินท่ี 1 (แผนภาพท่ี 9 รูป 2) 
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 In this case, the 1st   referee does not show either the nature of the fault or the player at fault, 
but only the team to serve. 
 ในกรณีน้ี ผูต้ดัสินท่ี 1 จะไม่แสดงลกัษณะของการกระท าผิด และผูก้ระท าผิดแต่จะแสดงเฉพาะทีม
ท่ีจะท าการเสิร์ฟเท่านั้น 
  21.2.3.3 In the case of a double fault both referees indicate in order: (Diagrams 9 (23)) 
ถา้ทั้ง 2 ทีม กระท าผิดกติกาทั้งคู่ ผูต้ดัสินทั้ง 2 คน จะแสดง(แผนภาพท่ี 9 รูป 23) 
  a)  the nature of the fault, //ลกัษณะของการกระท าผิด  
  b)  the players at fault (if necessary),//ผูก้ระท าผิด (ถา้จ าเป็น) 

 The team to serve next is then indicated by the 1st referee. (Diagrams 9 (2)) 
 ทีมท่ีไดเ้สิร์ฟโดยผูต้ดัสินท่ี 1 เป็นผูก้  าหนด(แผนภาพท่ี 9 รูป 2) 
 

22   1ST REFEREE//ผู้ตัดสินที ่1 

22.1 LOCATION//ต าแหน่ง 

 The 1st referee carries out his/her functions standing on a referee’s stand located at one end of the net 
on the opposite side to the scorer. His/her view must be approximately 50 cm above the net. (Diagrams1,8) 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 จะยนือยูบ่นเกา้อ้ีส าหรับผูต้ดัสินซ่ึงตั้งอยูท่ี่ปลายสุดของตาข่ายดา้นใดดา้นหน่ึงและอยู่
ตรงขา้มกบัผูบ้นัทึกคะแนน สายตาจะอยูใ่นระดบัประมาณ 50 เซนติเมตร เหนือตาข่าย 
(แผนภาพท่ี 1,8) 
22.2 AUTHORITY//อ านาจหน้าที่ 

 22.2.1 The 1st referee directs the match from the start until the end. He/she has authority over all 
members of the refereeing team and the members of the teams.  
 ผูต้ดัสินท่ี 1 ตอ้งควบคุมการแข่งขนัตั้งแต่เร่ิมตน้ จนส้ินสุดการแข่งขนั และมีอ านาจเหนือทีม
เจา้หนา้ท่ี และทีมผูต้ดัสินทั้งหมด 
 During the match his/her decisions are final. He/she is authorized to overrule the decisions of other 
members of the refereeing team, if it is noticed that they are mistaken.  
 ระหว่างการแข่งขนัการตดัสินใจของผูต้ดัสินท่ี 1 ถือเป็นท่ีส้ินสุด ผูต้ดัสินท่ี 1 มีอ านาจในการ
กลบัค าตดัสินของทีมผูต้ดัสิน เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ ถา้เห็นว่าเขาเหล่านั้น ผิดพลาด 
 He/she may even replace a member of the refereeing team who is not performing his/her functions 
properly. 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 อาจท าไดแ้มแ้ต่เปล่ียนตวัเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเห็นว่าปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไม่เหมาะสม 
 22.2.2 He/she also controls the work of the ball retrievers, and sand levellers. 
 ผูต้ดัสินท่ี 1ตอ้งควบคุมการท างานของผูก้ล้ิงบอลและผูเ้กล่ียทราย 
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 22.2.3 He/she  has  the  power  to  decide  any  matters  involving  the  game, including those not provided 
for in the Rules. 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 มีอ านาจในการตดัสินเร่ืองต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนตลอดการแข่งขนัรวมทั้งเร่ืองต่างๆ     ท่ี
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นกติกา 
 22.2.4 He/she shall not permit any discussion about his/her decisions. 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 จะตอ้งไม่อนุญาตใหมี้การโตง้แยง้ใด ๆ ในการตดัสินของตน 

 However, at the request of the captain, the 1st referee will give an explanation on the application or 
interpretation of the rules upon which he/she has based his/her decision. 
 อยา่งไรก็ตาม ถา้เป็นการร้องขอจากหวัหนา้ทีม ผู ้ ตดัสินท่ี 1 จะตอ้งให้ค าอธิบายหรือช้ีแจง
กติกาท่ีน ามาใชก้บัการตดัสินนั้น 

 If the captain disagrees with the explanation and formally protests, the 1st referee must authorize 
the commencement of a Protest Protocol. 
 ถา้หวัหนา้ทีมไม่เห็นดว้ยกบัค าอธิบาย ผูต้ดัสินท่ี 1 ตอ้งอนุญาตให้ หวัหนา้ทีม สามารถสงวน
สิทธ์ิท่ีจะประทว้งอยา่งเป็นทางการในส่ิงท่ีเกิดข้ึน เม่ือส้ินสุดการแข่งขนั 

 22.2.5 The 1st referee is responsible for determining before and during the match  whether  the  
playing  area  and  the  conditions  meet  playing requirements. 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการตดัสินใจทั้ง ก่อนและขณะท าการแข่งขนัวา่สนามแข่งขนั
และสภาพอ่ืนๆ พร้อมจะท าการแข่งขนัหรือไม่ 

 22.2.6 Depending on the circumstances leading up to an eventual injury/illness of a player, the 1st referee authorizes 
the medical assistance and initiates the recovery time. (Rule 17.1.2) 
 ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การบาดเจบ็หรืออาการป่วยของผูเ้ล่น ผูต้ดัสินท่ี 1 มีหนา้ท่ีในการพิจารณาใหมี้การ
ช่วยเหลือทางการแพทยแ์ละเร่ิมตน้เวลารักษาพยาบาล (กติกาขอ้ 17.1.2) 
22.3 RESPONSIBILITIES//ความรับผดิชอบ 

 22.3.1 Prior to the match, the 1st referee://ก่อนการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1 ตอ้ง 
  22.3.1.1 inspects the conditions of  the  playing  area , the  bal ls  and  other  equipment; 
ตรวจสภาพสนามแข่งขนั ลูกบอล และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
  22.3.1.2 performs the toss with the team captains;//ท าการเส่ียงกบัหวัหนา้ทีมทั้งสอง 
  22.3.1.3 controls the teams’ warming-up.//ควบคุมทีมทั้งสองท าการอบอุ่นร่างกาย 
 22.3.2 During the match, he/she is authorized://ระหวา่งการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1 เท่านั้นมีอ านาจ 
  22.3.2.1 to issue warnings to the teams;//ตกัเตือนทีม 
  22.3.2.2 to sanction misconduct and delays; //ลงโทษ การผิดมารยาท และการถ่วง เวลา 
  22.3.2.3 to decide upon:// ตดัสินใจในเร่ืองต่อไปน้ี 
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   a)  the faults of the server and the screen of the serving team; (Diagrams 5) 
   ก.  การกระท าผิดของผูเ้สิร์ฟและการก าบงัของฝ่ายเสิร์ฟ (แผนภาพท่ี 5) 

   b) the faults in playing the ball; //การกระท าผิดในการเล่นลูก 
   c) the faults above the net, and the faulty contact of the player with the net, primarily  
(but not exclusively) on the attacker’s side.  
          ค. การกระท าผดิเหนือตาข่ายและการถูกตาข่ายท่ีผดิกติกา(ไม่เฉพาะ) จากทีมฝ่ายรุก 
         d)  the ball crossing completely the lower space under the net; (Diagrams 9(22))  
         ง.  การขา้มของลูกบอลผา่นช่องว่างใตต้าข่ายอยา่งสมบูรณ์ (แผนภาพท่ี 9 รูป 22) 

          e)  the served ball and the 3rd  hit passing over or outside the antenna on his/ her  
side of the court. 

          จ.  ลูกเสิร์ฟหรือการเล่นบอลคร้ังท่ี 3  ผา่นเสาอากาศหรือออ้มเสาอากาศฝ่ังตนเอง 
 22.3.3 At the end of the match, he/she checks the score sheet and signs it. 
 ตรวจสอบใบบนัทึกคะแนนหลงัจากจบการแข่งขนั และเซ็นช่ือก ากบั 
 

23  2nd REFEREE//ผู้ตัดสินที ่2 
23.1 LOCATION//ต าแหน่ง 

 The 2nd referee performs his/her functions standing outside the playing court near the post, on 

the opposite side of and facing the 1st referee. (Diagrams1,8) 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยืนอยูบ่ริเวณนอกสนาม ดา้นตรงขา้ม และหันหนา้เขา้สู่           ผู ้
ตดัสินท่ี 1 (แผนภาพ 1,8) 
23.2 AUTHORITY//อ านาจหน้าที่ 

 23.2.1 The 2nd referee is the assistant of the 1st referee, but has also his/her own range of 
jurisdiction. (Rule 23.3) 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 เป็นผูช่้วยผูต้ดัสินท่ี 1 แต่มีขอบเขตของการตดัสินเป็นของตนเอง (กติกาขอ้ 23.3) 

 Should the 1st referee be unable to continue his/her work, the 2nd referee may replace him/her. 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูต้ดัสินท่ี 1 ในกรณีท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 ไม่สามารถท าหนา้ท่ีต่อไปได ้
 23.2.2 He/she may, without whistling, also signal faults outside his/her range of jurisdiction, but 

must not insist upon them to the 1st referee. 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 อาจให้สัญญาณมือแสดงการก ระท าผิดท่ีนอกเหนือจากอ านาจการตดัสินของตนเอง
โดยไม่ตอ้งเป่านกหวดี แต่ตอ้งไม่เนน้การใหส้ัญญาณนั้นแก่ผูต้ดัสินท่ี 1 
 23.2.3 He/she controls the work of the scorer(s). 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 ใหก้ ากบัดูแลการท างานแก่ผูบ้นัทึกการแข่งขนั 
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 23.2.4 He/she reports any misconduct to the 1st referee. 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 ตอ้งรายงานความผิดพลาดให้ผูต้ดัสินท่ี 1 ทราบ 
 23.2.5 He/she authorizes  the time-outs and court switches, controls the duration of such and 
rejects improper requests. (Diagrams 9 (3,4) 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 เป็นผูอ้นุญาตให้มีการขอเวลานอก และการเปล่ียนแดนควบคุมเวลา ขณะขอเวลา
นอกและเปล่ียนแดน ปฏิเสธการขออนุญาตท่ีผิดกติกา (แผนภาพ 9 รูป 3,4) 

 23.2.6 He/she checks the number of time-outs used by each team and reports to the   1st referee 
and the players concerned after completion of their time-out. 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 ควบคุมจ านวนคร้ังของการขอเวลานอกของแต่ละทีม และแจง้การขอเวลานอก
ให้ผูต้ดัสินท่ี 1และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบหลงัจากจบจากการขอเวลานอกในแต่ละเซต 
 23.2.7 In the case the 1st referee authorizes medical assistance to a player, he/ she assists in the 
process, including managing the recovery time. (Rule 17.1.2) 
 ในกรณีท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 อนุญาตให้มีการรักษาการบาดเจ็บของผูเ้ล่น ผูต้ดัสินท่ี 2 มีหนา้ท่ีเป็น
ผูช่้วยในกระบวนการรวมทั้งการจดัการเก่ียวกบัเวลา (กติกาขอ้ 17.1.2) 
 23.2.8 He/she checks during the match that the balls still meet the requirements of the regulations. 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 ตอ้งคอยตรวจสอบระหว่างการแข่งขนัว่าลูกบอลยงัคงถูกตอ้งตามระเบียบการ
แข่งขนั 

 23.2.9 He/she conducts the toss between sets 2 and 3 if the 1st Referee is not able to do it. 
He/she then must pass all relevant information to the scorer. 
 ผูต้ดัสินท่ี 2 ท าการเส่ียงระหว่างเซตท่ี 2และเซตท่ี 3 ถา้มีการ มอบหมายให้ท าไดโ้ดยให้แจง้
ขอ้มูลผา่นผูบ้นัทึก 
23.3 RESPONSIBILITIES//ความรับผดิชอบ 

 23.3.1 At the start of each set, and whenever necessary, the 2nd referee controls the work of the 
scorer and checks that the correct server has the ball. 
 เม่ือเร่ิมการแข่งขนัในแต่ละเซตผูต้ดัสินท่ี  2 ตอ้งควบคุมการ ท างานของผูบ้นัทึกและตรวจสอบการเสิร์ฟลูก
บอลเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 23.3.2 During the match, the 2nd referee decides, whistles and signals: 
 ระหว่างการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 2 สามารถเป่านกหวีดและสัญญาณไดเ้ม่ือ 
  23.3.2.1 interference due to penetration into the opponent’s court and space under the net; (Rule 
11.2, Diagrams 9 (22)) 
  กีดขวางการเล่นเน่ืองจากล ้าเขา้ไปในแดนของฝ่ายตรงขา้มและพ้ืนท่ีว่างบริเวณใต ้
ตาข่าย (กติกาขอ้ 11.2, แผนภาพท่ี  9 รูป 22) 
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  23.3.2.2 the faulty contact of the player with the net primarily (but not exclusively) on the 
blocker’s side and with the antenna on his/her side of the court; (Rule 11.3,1) 
  การถูกตาข่ายท่ีผิดกติกาของ (ไม่เฉพาะแต่) ผูเ้ล่นฝ่ายสกดักั้นและการถูกเสาอากาศ              
ดา้นผูต้ดัสินท่ี 2 (กติกาขอ้ 11.3.1) 
  23.3.2.3 the contact of the ball with an outside object; (Rule 8.4.2, 8.4.3, Diagrams 9 
(15),10(4) 
  ลูกบอลถูกส่ิงอ่ืนๆ ภายนอกสนาม (กติกาขอ้ 8.4.2,8.4.3 แผนภาพท่ี 9 รูป 15 ,10 รูป 4) 
  23.3.2.4 the ball that crosses the net totally or partly outside the crossing space to the 
opponent court or touches the antenna on his/her side of the court, including during service; (Rule 
8.4.3, 8.4.4, Diagrams3,4a,9(15)) 
  ลูกบอลขา้มตาข่ายนอกแนวขา้มตาข่ายทั้งลูกหรือบางส่วนของลูกไปยงัแดนฝ่ายตรงขา้ม หรือ
ถูกเสาอากาศดา้นผูต้ดัสินท่ี 2 (กติกาขอ้ 8.4.3, 8.4.4, แผนภาพท่ี 3,4a,9 รูป15) 

  23.3.2.5 the contact of the ball with the sand when the 1st referee is not in position to 
see the contact; 
  ลูกบอลถูกพ้ืนสนามในขณะท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 อยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้
  23.3.2.6 the ball recovered completely on the opponent’s side under the net. (Diagrams9(22)) 
  ลูกบอลขา้มใตต้าข่ายไปยงัฝ่ังตรงขา้มโดยสมบูรณ์ (แผนภาพท่ี 9 รูป 22) 

  23.3.2.7 the served ball and the 3rd   hit passing over or outside the antenna on his/ her side 
of the court. 
  ส่งใหบ้อลใหผู้เ้ล่นท าการเสิร์ฟในเซตท่ี 3 และบอลออ้มเสากาอาศฝ่ังตนเอง 
 23.3.3 At the end of the match, he/she checks and signs the score sheet. 
 เซ็นช่ือในใบบนัทึกคะแนนหลงัจบการแข่งขนั 
 

24 CHALLENGE REFEREE//ผู้ตัดสินชาเลนจ์  
 For FIVB, World and official Competitions if the Video Challenge Syestem (VCS) is in use, a 
Challenge referee is compulsory. 
 ส าหรับการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขัน อย่างเป็นทางการหากมีการใช้
ระบบวดีีโอชาเลนจ์ (VCS) จะต้องมีผู้ตัดสินชาเลนจ์ด้วย 
24.1 LOCATION//ต าแหน่ง  
 The Challenge Referee carries out his/her functions in the challenge booth locating in separate 
position determined by the FIVB Technical Delegate. 
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 ผูต้ดัสินชาเลนจจ์ะปฏิบติัหนา้ท่ีในบริเวณท่ีแยกออกเป็นอิสระซ่ึงก าหนโดยผูแ้ทนฝ่ายเทคนิค        
จากสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ 
24.2 RESPONSIBILITIES//ความรับผดิชอบ  
 24.2.1 He/she supervises the challenge process and ensures, that it proceeds according to the 
challenge regulation in force. 
 ตรวจสอบกระบวนการท าชาเลนจแ์ละตอ้งมัน่ใจวา่กระบวนการนั้นเป็นไปตามขอ้บงัคบั                  
ของการท าชาเลนจ ์
 24.2.2 The Challenge referee shall wear an official referee uniform while performing his/her functions.  
ผูต้ดัสินชาเลนจ ์ตอ้งสวมชุดผูต้ดัสินในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
 24.2.3 After the challenge process he/she advises the 1st referee of the nature of the fault. (Rule 
21.2.3.1 Diagrams9(2)) 
 หลงัจากกระบวนการท าชาเลนจเ์สร็จส้ินผูต้ดัสินชาเลนจจ์ะใหค้  าแนะน ากบัผูต้ดัสินท่ี 1 ทราบถึง
ลกัษณะความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน (กติกาขอ้ 21.2.3.1 แผนภาพท่ี 9 รูปท่ี 2) 
 24.2.4 At the end of the match, he/she signs the score sheet. 
 หลงัจากจบการแข่งขนัผูต้ดัสินชาเลนจจ์ะตอ้งลงช่ือในใบบนัทึก 
 

25 RESERVE REFEREE//ผู้ตัดสินส ารอง 
 For FIVB, World and Official Competitions a Reserve referee is compulsory for all TV 
matches, and anytime the Video Challenge System (VCS) is in use.  
 ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
รายการแข่งขันทีม่ีการถ่ายทอดทางโทรทศัน์และทุกครั้งที่มีการใช้ระบบวดีีโอชาเลนจ์(VCS)ต้องมีผู้
ตัดสินส ารอง 
25.1 LOCATION//ต าแหน่ง 
 The Reserve referee carries out his/her functions locating in a separate position determined by the 
FIVB court layout. 
 ต าแหน่งผูต้ดัสินส ารองจะปฏิบติัหนา้ท่ีในบริเวณท่ีก าหนดไวใ้นแผนผงัสนามแข่งขนัของสหพนัธ์
วอลเลยบ์อลนานาชาติ 
25.2 RESPONSIBILITIES //ความรับผดิชอบ 
The Reserve referee is obliged to; ผูต้ดัสินส ารองมีหนา้ท่ีตอ้ง 
 25.2.1 Wear an official referee uniform while performing his/her functions. 
 สวมชุดผูต้ดัสินในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
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 25.2.2 Replace the 2nd referee in case of absence or in case that he/she is unable to continue his/her 
work or in case that the 2nd referee became the 1st referee. (Rule 23.2.1) 
 ปฎิบติัหนา้ท่ีแทนผูต้ดัสินท่ี 2 ในกรณีท่ีผูต้ดัสินท่ี 2 ไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไดห้รือ
กรณีท่ีผูต้ดัสินท่ี 2 ไปปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 (กติกาขอ้ 23.2.1) 
 25.2.3 Assist the 2nd referee in keeping the free zone. (Diagrams9) 
 ช่วยเหลือผูต้ดัสินท่ี 2 ในการดูแลเขตรอบสนาม (แผนภาพท่ี 9) 
 25.2.4 Bring to the 2nd referee four match balls, immediately after the presentation of the players. 
(Rule 3.3) 
 ส่งลูกบอลท่ีใชแ้ข่งขนัจ านวน 4 ลูกใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 ทนัทีหลงัจากท่ีมีการแนะน าตวัผูเ้ล่นในการ          
ลงสนาม (กติกาขอ้ 3.3) 
 25.2.5 Give the 2nd referee a match ball after he/she has finished checking the player at service. 
 ส่งลูกบอลท่ีจะใชใ้นการเสิร์ฟใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 หลงัจากท่ีผูต้ดัสินท่ี 2 ตรวจสอบผูเ้สิร์ฟแลว้ 
 25.2.6 Assist the 2nd referee with guiding the work of the sand levelers. (Rule 22.2.2) 
 ช่วยเหลือผูต้ดัสินท่ี 2 ในการใหค้  าแนะน าการท างานของผูเ้กล่ียทราย (กติกาขอ้ 22.2.2) 
 25.2.7 In case the Video Challenge System (VCS) is in use, he/she supervises the Scorer in filling 
in the Challenge System process at the e-scoresheet. (Rule 24)  
 ในกรณีท่ีมีการใชร้ะบบวดีีโอชาเลนจ ์ (VCS) ผูต้ดัสินส ารองจะก ากบัดูแลใหผู้บ้นัทึกคะแนนบนัทึก
ขอ้มูลของการท าชาเลนจใ์นลงในระบบบนัทึกคะแนน อิเล็กทรอนิกส์ (e-scoresheet)(กติกาขอ้ 24) 
 

26 SCORER//ผู้บันทกึคะแนน 
26.1 LOCATION//ต าแหน่ง 
 The scorer performs his/her functions seated at the scorer’s table on the opposite side of the court 

from and facing the 1st referee. (Diagrams1,8) 
 ผูบ้นัทึกคะแนนท าหนา้ท่ีโดยนัง่ท่ีโต๊ะผูบ้นัทึก ดา้นตรงขา้มและหนัหนา้เขา้หาผูต้ดัสินท่ี 1 
(แผนภาพท่ี 1,8) 
26.2 RESPONSIBILITIES//ความรับผดิชอบ 

 The scorer fills in the score sheet according to the Rules, cooperating with the 2nd referee. 
 บนัทึกผลการแข่งขนัให้ถูกตอ้งตามกติกาและให้ความร่วม มือกบัผูต้ดัสินท่ี 2 
 He/she uses a buzzer or other sound device to notify irregularities or give signals to the referees 
on the basis of his/her responsibilities. 
 ตอ้งกดกร่ิงหรืออุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณแจง้ผูต้ดัสินเม่ือมีเร่ืองท่ีตอ้ง
รับผิดชอบเกิดข้ึน 
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 26.2.1 Prior to the match and set, the scorer: 
 ก่อนเร่ิมตน้ท าการแข่งขนัแต่ละนดัและเซต ผูบ้นัทึกตอ้ง 
  26.2.1.1 registers the data of the match and teams, according to procedures in force and 
obtains the signatures of the captains; 
  บนัทึกรายละเอียดขอ้มูลการแข่งขนัของ ทีมทั้งสอง รวมทั้งให้หวัหนา้ทีมลงช่ือในใบ
บนัทึก 
  26.2.1.2 records the service order of each team. บนัทึกล าดบัการเสิร์ฟของแต่ละทีม 
 26.2.2 During the match, the scorer: ระหวา่งการแข่งขนั ผูบ้นัทึกคะแนน 
  26.2.2.1 records the points scored; บนัทึกคะแนนท่ีได ้
  26.2.2.2 controls the serving order of each team and indicates any error before the service hit; 
  บนัทึกล าดบัการเสิร์ฟและแจง้ขอ้ผิด พลาดท่ีเกิดข้ึนก่อนผูเ้สิร์ฟท าการเสิร์ฟลูก 

  26.2.2.3 records the time-outs, checking the number of such, and informs the 2nd referee; 
  บนัทึกขอเวลานอก จ านวนคร้ังและแจง้ ต่อผูต้ดัสินท่ี 2 
  26.2.2.4 notifies the referees of a request for time-out that is improper; (Rule 15.5) 
  แจง้ผูต้ดัสิน เก่ียวกบัการขอเวลานอกท่ีผิดกติกา  (กติกาข้อ  15 .5)  
  26.2.2.5 announces to the referees the court switches and the end of the sets; 
  แจง้การส้ินสุดการแข่งขนัทุกเซตและ การเปล่ียนแดนให้ผูต้ดัสินทราบ 
  26.2.2.6 records any sanctions and improper requests; 
  บนัทึกการลงโทษทุกอยา่งและการขออนุญาตท่ีผิดระเบียบท่ีเกิดข้ึน 

  26.2.2.7 records all other events as instructed by the 2nd   referee, i.e. recovery time, 
prolonged interruptions, external interference, etc.; 
  บนัทึกเหตุการณ์อ่ืน ๆ  ท่ีผูต้ดัสินท่ี  2 แจง้ เช่น เวลาท่ีเร่ิมการแข่งขนัใหม่, การหยดุการ
แข่งขนัเป็นเวลานาน การหยดุ การแข่งขนันอกเหนือกติกา 
  26.2.2.8 controls the interval between sets: ควบคุมเวลาพกัระหว่างเซต 
 26.2.3 At the end of the match, the scorer; เม่ือส้ินสุดการแข่งขนั ผูบ้นัทึกตอ้ง 
  26.2.3.1 records the final result; สรุปผลการแข่งขนัเม่ือส้ินสุดการแข่งขนั 

  26.2.3.2 in the case of a protest, with the previous authorization of the 1st referee, 
writes or permits the captain concerned to write on the score sheet a statement on the incident being 
protested; (Rule 15.1.2.1,5.1.3.2) 
  ในกรณีท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 อนุญาต ให้มีการประทว้งอยา่งเป็นทางการ ให้บนัทึกหรือให้
หวัหนา้ทีมท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกในใบบนัทึกเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ; (กติกาขอ้ 15.1.2.1,5.1.3.2) 
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  26.2.3.3 signs the score sheet, before he/she obtains the signatures of the team captains and 
then the referees. 
  ลงช่ือในใบบนัทึกการแข่งขนั ก่อนท่ีจะให้หวัหนา้ทีมและผูต้ดัสินลงช่ือ 
 

27 ASSISTANT SCORER//ผู้ช่วยผู้บันทกึ 
27.1 LOCATION (Diagrams1,8)//ต าแหน่ง  (แผนภาพที่ 1,8) 
 The assistant scorer performs his/her functions seated beside the scorer at the scorer’s table. D1, D8   
 ผูช่้วยผูบ้นัทึกนัง่ท าหนา้ท่ีขา้งๆผูบ้นัทึกท่ีโต๊ะบนัทึก 
27.2 RESPONSIBILITIES//ความรับผดิชอบ 
 He/she assists with the administrative duties of the scorer’s work. 
 เป็นผูใ้ห้การช่วยเหลือการท าหนา้ท่ีของผูบ้นัทึก 
 Should the scorer become unable to continue his/her work, the assistant scorer substitutes for the 
scorer. 
 ถา้ผูบ้นัทึกไม่สามารถท าหนา้ท่ีต่อได ้ผูช่้วยผูบ้นัทึกจะเปล่ียนท าหนา้ท่ีแทน 
 27.2.1 Prior to the match and set, the assistant scorer; 
 ก่อนเร่ิมการแข่งขนัแต่ละคร้ังและแต่ละเซต ผูช่้วยผูบ้นัทึกจะตอ้ง 
  27.2.1.1 checks that all information displayed at the scoreboard(s) is correct, 
  ตรวจสอบขอ้มูลทั้งหมดท่ีแสดงในป้ายคะแนนและใบบนัทึกคะแนนว่าถูกตอ้ง 
 27.2.2 During the match, the assistant scorer; ขณะแข่งขนัผูช่้วยผูบ้นัทึกตอ้ง 
  27.2.2.1 indicates the serving order of each team by displaying a sign numbered 1 or 2 
corresponding to the player to serve and, 
  แจง้ล าดบัการเสิร์ฟของผู ้เล่นโดยชูป้ายแสดงหมายเลข 1 หรือหมายเลข 2 เพ่ือบอกการเสิร์ฟ 
  27.2.2.2 indicates by use of the buzzer any error to the referees immediately; 
  กดออดแจง้ต่อผูต้ดัสินทนัทีเม่ือมี ขอ้ผิดพลาด 
  27.2.2.3 operates the manual scoreboard on the scorer’s table; พลิกป้ายคะแนนบนโตะ๊ผูบ้นัทึก 
  27.2.2.4 checks that the scoreboards agree; ตรวจความถูกตอ้งของใบบนัทึก 
  27.2.2.5 starts and ends the timing of the Technical Time-outs; 
  จบัเวลาเร่ิมและส้ินสุดเวลานอกทางเทคนิค 
  27.2.2.6 if necessary, updates the reserve score sheet and gives it to the scorer; 
  ถา้จ าเป็นเตรียมใบบนัทึกส ารอง ให้แก่ผูบ้นัทึก 
 27.2.3 At the end of the match, the assistant scorer; เม่ือจบการแข่งขนั ผูช่้วยผูบ้นัทึกตอ้ง 
  27.2.3.1 signs the score sheet. ลงนามในใบบนัทึกการแข่งขนั 
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28 LINE JUDGES// ผู้ก ากบัเส้น 
28.1 LOCATION//ต าแหน่ง 
 If only two line judges are used, they stand at the corners of the court   closest to the right hand of 
each referee, diagonally at 1 to 2 m from the corner. (Diagrams1,8) 
  ถา้ใชผู้ก้  ากบัเส้น 2 คน จะยนืเป็นแนวเฉียงใกลก้บัทางขวามือของผูต้ดัสินแต่ละคน ห่างจากมุม 
สนาม 1 –  2 เมตร  (แผนภาพท่ี 1,8) 
 Each one of them controls both the end line and side line on his/her side. 
  ผูก้  ากบัเส้นทั้งสองคนจะควบคุมทั้งเส้นหลงัและเส้นขา้งทางดา้นของตนเอง   
 For FIVB, World and Official Competitions, if four line judges are used, they stand in the free 
zone at 1 to 3 m from each corner of the court, on the imaginary extension of the line that they 
control. 
  ส าหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ต้องมีผู้ก ากบัเส้น 4 คน ในรอบรองชนะเลศิและชิงชนะเลิศ ผู้ก ากบัเส้นจะยืนทีเ่ขตรอบสนามห่างจากมุม
สนามแต่ละมุม 1 – 3 เมตร ตามแนวสมมุติทีต่่อออกไปจากเส้นที่แต่ละคนควบคุม   
 

28.2 RESPONSIBILITIES//ความรับผดิชอบของผู้ก ากบัเส้น 
 28.2.1 The line judges perform their functions by using flags (40 x 40 cm), to signal: (Diagrams10) 
  ผูก้  ากบัเส้นปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชธ้งขนาด 40 x  40เซนติเมตรเพ่ือแสดงสัญญาณ ดงัน้ี(แผนภาพ
ท่ี 10) 
  28.2.1.1 the ball ”in” and ”out” whenever the ball lands near their  line(s).  
  ลูก “ดี” ลูก “ออก” เม่ือลูกบอลตกลงบน พ้ืนใกลเ้ส้นของแต่ละทีม 
(Note: it is primarily the line judge closest to the path of the ball who is responsible for the signal); 
(Rule 8.3, 8.4 Diagrams 10 (1, 2)) 
(หมายเหตุ: ผูก้  ากบัเส้นท่ีอยูใ่กลก้บัแนวท่ีลูกบอลผา่นเป็นผูแ้สดงสัญญาณ) (กติกาขอ้ 8.3, 8.4 
แผนภาพท่ี 10 รูป 1,2) 
  28.2.1.2 the touches of ”out” balls by the team receiving the ball; (Rule 8.4 Diagrams 10 (3)) 
  ลูกบอลถูกผูเ้ล่นของทีมท่ีเป็นฝ่ายรับแลว้ลูกออกนอกสนาม (กติกาขอ้ 8.4,แผนภาพท่ี 10   
รูป 3) 
  28.2.1.3 the ball touching the antenna, the served ball and the third hit of the team crossing 
the net outside the crossing space, etc.; (Rule 8.4.3,8.4.4,10.1.1 Diagrams 4a,10(4)) 
  ลูกบอลถูกเสาอากาศหรือลูกบอลท่ี เสิร์ฟขา้มตาข่ายนอกเขตท่ีก าหนดให้ลูกขา้มตาข่าย เป็น
ตน้ (กติกาขอ้ 8.4.3,8.4.4,10.1.1 แผนภาพ 4a,10 รูป 4) 



 
 

61 
 

  28.2.1.4 any player (except the server) stepping outside of his/her court at the moment of 
the service hit; (Rule 7.4, 12.4.3, Diagrams 10(4))  
  ถา้ผูเ้ล่นคนอ่ืน ๆ (ยกเวน้ผูเ้สิร์ฟ)เหยียบพ้ืนท่ีนอกเขตสนาม ของตนเอง ขณะท าการเสิร์ฟ 
(กติกาขอ้ 7.4, 12.4.3, แผนภาพ 10 รูป 4) 
  28.2.1.5 the foot faults of the server; (Rule 7.4, 12.4.3, Diagrams 10(4))  
  เม่ือเทา้ของผูเ้สิร์ฟผิดกติกา (กติกาขอ้ 7.4, 12.4.3, แผนภาพ 10 รูป 4) 
  28.2.1.6 any contact with the top 80 cm of the antenna on their side of the court by any 
player during his/her action of playing the ball or interfering with the play; (Rule 11.3.1, 11.4.4, 
Diagrams 3,10 (4)) 
  เม่ือผูเ้ล่นถูกเสาอากาศดา้นท่ีตนเองรับ ผิดชอบ ขณะก าลงัเล่นลูกบอลหรือกีดขวางการ
เล่นลูก (กติกาขอ้ 11.3.1, 11.4.4, แผนภาพ 3,10 รูป 4) 
  28.2.1.7 the ball crossing the net outside the crossing space into the opponent’s court or 
touching the antenna on his/her side of the court. (Rule 10.1.1, Diagrams D4a, D10 (4))  
  ลูกบอลขา้มตาข่ายนอกเขตขา้มตาข่าย ท่ีก าหนดไปยงัแดนของทีมตรงขา้มหรือถูกเสา
อากาศทางดา้นท่ีรับผิดชอบ (กติกาขอ้ 10.1.1 แผนภาพ 4a,10 รูป4) 
  28.2.1.8 the block touches during the rally.//การสัมผสัลูกบอลขณะมีการสกดักั้น 
 28.2.2. At the first referee’s request, a line judge must repeat his/her signal. 
 ถา้ผูต้ดัสินท่ี  1 ร้องขอผูก้  ากบัเส้นตอ้งใหส้ัญญาณซ ้ าอีก 
 

29 OFFICIAL SIGNALS//สัญญาณอย่างเป็นทางการ 
29.1 REFEREES’ HAND SIGNALS//สัญญาณมือผู้ตัดสิน 
 The referees will indicate with the official hand signal the reason for their whistle (the nature of the 
fault whistled or the purpose of the interruption authorized). The signal has to be maintained for a moment 
and, if it is indicated with one hand, the hand corresponds to the side of the team which has made the fault 
or the request. (Diagrams 9) 
 ผูต้ดัสินจะตอ้งแสดงสัญญาณมือ เพื่อแสดงเหตุผลท่ีเป่านกหวดีลกัษณะของการกระท าผดิหรือ
วตัถุประสงคก์ารเล่น ใหค้งสัญญาณไวช้ัว่ขณะ และถา้แสดงดว้ยมือขา้งเดียว มือท่ีใชต้อ้งเป็นขา้งเดียวกบั
ทีมท่ีท าผดิหรือท าการร้องขอ (แผนภาพ 9) 
29.2 LINE JUDGES FLAG SINGALS //สัญญาณธงผู้ก ากับเส้น 
 The line judges must indicate with the official flag signal the nature of the fault called, and maintain 
the signal for a moment. (Diagrams 10) 
 ผูก้  ากบัเส้นตอ้งแสดงสัญญาณธงแสดงการท าผดิท่ีเกิดข้ึนและตอ้งคงไวช้ัว่ขณะหน่ึง (แผนภาพ 10) 
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DEFINITIONS//ค าจ ากดัความ 

 
 

PROTOCOL// ขั้นตอน 
 The series of events before the start of the match, including the toss, the warming-up session, 
presentation of the teams and referees described in the Specific Competition Handbook. 
 ขั้นตอนต่าง ๆก่อนเร่ิมการแข่งขนัรวมถึง การเส่ียง การอบอุ่นร่างกาย การแนะน าทีมและผูต้ดัสิน
ตามท่ีระบุในคู่มือการแข่งขนั 
 
FIRST HIT OF THE TEAM//การถูกลูกครั้งแรกของทีม  
 There are three cases, when the playing action is considered first hit of the team:  
 การเล่นท่ีถือวา่เป็นการถูกลูกครั้งแรกของทีม มี 3 กรณี 
 -  Service reception //การรับลูกจากการเสิร์ฟ 
 -  receiving an attack of the opponent team// การรับลูกจากการรุกของฝ่ายตรงขา้ม  
 -  playing the ball rebounding from opponent’s block 
  การรับลูกท่ีมาจากการสกดักั้นของฝ่ายตรงขา้ม 
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PART 2 
SECTION 3: DIAGRAMS 
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