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ค าน า 

 
 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา  รหสัวิชา พ 22101  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผูเ้ขียน
ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  เพื่อเป็นการพฒันาการเรียน
การสอนรายวชิาพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยไดจ้ดัท าเอกสารประกอบ 
การเรียน  บทท่ี 7 เร่ืองกติกาและการเล่นทีม รายละเอียดในเอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี ประกอบดว้ย
ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน
ส าหรับนักเรียน   สาระส าคญั   จุดประสงค์การเรียนรู้   สาระการเรียนรู้   ค  าช้ีแจงในการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน  เน้ือหาสาระไดเ้รียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  โดยเน้ือหาจะมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั  
มีการยกตวัอยา่งและมีภาพประกอบอยา่งชดัเจน    นกัเรียนสามารถตอบค าถามประจ าบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมและตรวจค าตอบกบัเฉลยท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง  ท าให้นกัเรียนสามารถทราบการพฒันาตนเองได้
ทนัที 
 หลงัจากการน าชุดเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ท าให ้

 นกัเรียนมีความกระตือรือร้น  สามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนประสบผล 
 ส าเร็จ  บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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   ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 

 
 

1.  ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี 7  กติกาและ 
การเล่นทีม 

     1.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     1.2   ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียน   10  ขอ้   ลงในกระดาษค าตอบ 
     1.3   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียน 
     1.4   นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  คน้ควา้ดว้ยตนเอง   และฝึกปฏิบติัท่ีบา้น และท่ี

โรงเรียน  (เป็นเวลา 1 สัปดาห์) 
     1.5   ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะและทดสอบการเล่นทีม 
     1.6   ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน จ านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ และ 

ตรวจค าตอบขอ้สอบ 
     1.7   หาขอ้บกพร่อง  และแกไ้ขปัญหาในการเรียน 
2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานจ านวน 30 ขอ้ 
      

   

 ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 
 

1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานบทท่ี 7  กติกาและ 
การเล่นทีม 

     1.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     1.2   ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน จ านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบและ  

ตรวจค าตอบ 
1.3 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี 7  กติกาและ  

การเล่นทีมและน าเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาดว้ยตนเอง พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัท่ีบา้นและท่ี โรงเรียน 
(เป็นเวลา 1 สัปดาห์) 

1.4 นกัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะการตบ  การสกดักั้นและทดสอบภาคปฏิบติัการเล่นทีม 
1.5 ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน จ านวน   10  ขอ้  และตรวจค าตอบขอ้สอบ 
1.6 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนหาขอ้บกพร่องและแกไ้ขปัญหาในการเรียน 

2.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานจ านวน 30 ขอ้ 
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  กตกิาและการเล่นทีม 

 
 
 

         แนวคดิ 
 
 

     การเล่นทีมเป็นการน าทกัษะพื้นฐานการเล่นวอลเล่ยบ์อลแบบต่างๆมารวมกนั ตอ้งมีเทคนิคมาใช้
ในการเล่นเป็นทีม  รู้หลกักติกาในการแข่งขนั   ซ่ึงมีการก าหนดบทบาทต าแหน่งและหนา้ท่ีในการเล่นแต่ละ
ต าแหน่ง   เพื่อใหมี้ความสัมพนัธ์กนัทั้งในเกมรุกและเกมรับไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกักติกา และนกักีฬาทุก
คนตอ้งมีคุณธรรม ความสามคัคีในทีมของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1.  อธิบายกติกาการเล่นและบอกต าแหน่งหนา้ท่ีการเล่นไดถู้กตอ้ง 
 2.  ปฏิบติัทกัษะตามกติกาและการเล่นทีมไดถู้กตอ้ง 
 3.  เห็นคุณค่าประโยชน์ของการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักายและค านึงถึงความปลอดภยั 
 4.  น าทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลไปฝึกหดัเพิ่มเติมในยามวา่งเพื่อพฒันาทกัษะและเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 
 5.  เป็นผูมี้ระเบียบวนิยั  มีความรับผดิชอบ  มีน ้าใจเป็นนกักีฬาและใหค้วามช่วยเหลือกนัในทีมเป็น
อยา่งดี 
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     สาระการเรียนรู้ 
 

 
-  กติกาวอลเลยบ์อล 
-  แบบฝึกเสริมทกัษะการเล่นทีม 

 
 
 
 

 
    ค าช้ีแจง 

 
  

 ให้นักเรียนใช้เวลา  60  นาทใีนการท ากจิกรรมดังต่อไปนี้ 
1. นกัเรียนแบ่งออกเป็น 4  กลุ่มเท่าๆ กนั เลือกหวัหนา้กลุ่มและรองหวัหนา้กลุ่มท าหนา้ท่ีอบอุ่น 

ร่างกาย ใชเ้วลา 8-10  นาที  แลว้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
2. นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบ 
3.   นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายกติกาการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 
4.  นกัเรียนฝึกทกัษะการตบลูกวอลเลยบ์อลและการสกดักั้น 
5.  นกัเรียนฝึกทกัษะการเล่นทีมและ แข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล 
6.    นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบ 
7.    เปรียบเทียบคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

             8.    ครูทดสอบภาคปฏิบติัการเล่นทีม 
9.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐานจ านวน 30 ขอ้และ 

ตรวจค าตอบ   เปรียบเทียบคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
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ข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ์ท้ายบทก่อนเรียน 
             กติกา และการเล่นทมี 

 
จ านวน   10   ข้อ        เวลา   10  นาท ี        คะแนนเต็ม   10  คะแนน 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ( )  ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบ ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
   1.  ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 3  ยนืท่ีจุดใด 

 ก.  จุดเสิร์ฟ    
 ข.  หนา้ขวา 
  ค.  กลางซา้ย    

 ง.  กลางหนา้ 
   2.  กีฬาวอลเลยบ์อลใชผู้เ้ล่นฝ่ายละก่ีคน 

 ก.  5  คน                              
 ข.  6  คน 
 ค.  7  คน                            

 ง.  8  คน 
   3.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบักติกากีฬาวอลเลยบ์อล 
        ก.  สนามเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง  10  ยาว   20 เมตร 
        ข.  แถบขา้ง เป็นแถบสีขาว2  เส้นกวา้ง 5 เซนติเมตร   ยาว    50  เซนติเมตร 
        ค.  หมายเลขท่ีติดเส้ือได ้คือเบอร์ 1- 18 เท่านั้น 
        ง.  เสาอากาศเป็นแท่งกลมนิยมใชสี้ ขาว – ด า 
   4.  ขอ้ใดไม่ใช่กติกาในการเล่นวอลเลยบ์อล 
        ก.  ผูเ้ล่นใชอ้วยัวะทุกส่วนในการเล่นบอลได ้
        ข.  ผูเ้ล่นคนเดียวจะเล่นบอลติดกนั  2  คร้ังไม่ได ้
        ค.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ล ้าเส้นแบ่งแดนกนั 
       ง.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ถูกตวัผูเ้ล่นอีกฝ่าย 
   5.  การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งอาศยัคุณธรรมขอ้ใด 
 ก.  ความอดทน                   
 ข.  ความรอบคอบ 

 ค.  ความกลา้หาญ               
 ง.  ความสามคัคี 
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     กติกา และการเล่นทมี  (ต่อ) 
 
 

   6.  ในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลในกรณีท่ีทั้ง 2 ทีมไดช้นะเท่ากนั 1 : 1 การแข่งขนัในเซตตดัสินจะแข่งกนั  
         ก่ีคะแนน 
       ก.  27  คะแนน              
         ข.  25   คะแนน 
      ค.  20  คะแนน             
        ง.  15   คะแนน   
   7.  การเล่นวอลเลยบ์อลในกรณีใดจะไดน้บัแตม้  

 ก.  ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกแลว้อีกฝ่ายหน่ึงรับไม่ได ้
 ข.  ฝ่ายหน่ึงแตะถูกตวัอีกฝ่ายหน่ึง 
 ค.  ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกขา้มตาข่ายได ้

 ง.  ฝ่ายหน่ึงเอ้ือมมือปัดลูกเหนือแดนฝ่ายตรงขา้มได ้
   8.  กีฬาวอลเลยบ์อลเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศใด 

 ก.  อินโดนีเซีย                     
 ข.  ฟิลิปปินส์                          

 ค.  สหรัฐอเมริกา     
 ง.  เกาหลี 
   9.  ในการเล่นวอลเลยบ์อล ผูเ้ล่นตอ้งใชส่้วนใดของร่างกายมากท่ีสุด 

 ก.  เทา้               
 ข.  มือ 
 ค.  ศีรษะ           

 ง.  ล าตวั 
10.  ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลในขอ้ใดท่ีมีผลต่อสังคม 

 ก.  ช่วยคลายความเครียด 
ข.  เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
ค.  เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง 

       ง.  ส่งเสริมความเช่ือมัน่  แกปั้ญหาได ้ 
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   กติกาข้อที ่ 1   พืน้ทีเ่ล่นลูก 
  

 พื้นท่ีเล่นลูก รวมถึงสนามแข่งขนัและเขตรอบสนาม พื้นท่ีเล่นลูกตอ้ง  เป็นรูปสามเหล่ียมผืนผา้ และ
เหมือนกนัทุกส่วน  
             1.1  ขนาดของสนามแข่งขัน  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  ขนาด 18 × 9 เมตร  ลอ้มรอบดว้ยบริเวณเขต
รอบสนามกวา้งอยา่งนอ้ย 3  เมตร ทุกดา้นมีท่ีวา่งเหนือพื้นท่ีเล่นลูกบอล ไม่มีส่ิงใดกีดขวางสูงข้ึนไปอยา่งนอ้ย
ท่ีสุด  7  เมตร 

  

 
  

 
  1.2 พืน้ผวิสนาม  
        พื้นผวิสนามตอ้งเรียบเป็นพื้นราบและเหมือนกนัตลอดทั้งสนาม  ตอ้งไม่เป็นอนัตรายจนเป็นเหตุ 

ใหผู้เ้ล่นบาดเจบ็ และไม่อนุญาตใหแ้ข่งขนั 
                1.3 เส้นบนพืน้สนาม  

     1.3.1   เส้นทุกเส้นกวา้ง 5 เซนติเมตร เป็นสีสวา่งแตกต่างจากสีของพื้นผวิสนาม 
     1.3.2   เส้นเขตสนาม เส้นขา้ง 2 เส้น และเส้นหลงั 2 เส้น  

กตกิาวอลเลย์บอล 
 

ภาพท่ี  1  แสดงสนามวอลเลยบ์อล 
   ท่ีมา : www.Siamsport.co.th                                                                                                                                              

) 
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     1.3.3   เส้นแบ่งแดน ก่ึงกลางเส้นแบ่งแดน จะแบ่งสนามแข่งขนัออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กนั  
     1.3.4   เส้นรุก แต่ละแดนของสนามจะมีเส้นรุกซ่ึงริมสุดดา้นนอกของเส้นจะขีดห่างจากจุด 

ก่ึงกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร   
   

 
 
 1.4 เขตและพืน้ทีต่่าง ๆ  
    1.4.1   เขตรุก   เขตรุกของแต่ละแดนจะถูกก าหนดจากก่ึงกลางของเส้นแบ่งเขตแดน  
    1.4.2   เขตเสิร์ฟ  เขตเสิร์ฟมีพื้นท่ีกวา้ง  9  เมตร อยูเ่ลยเส้นหลงัแต่ละเส้นออกไปเส้นขนานสั้น ๆ  

2 เส้น ยาวเส้นละ 15  เซนติเมตร เป็นเส้นก าหนดเขตเสิร์ฟ เส้นทั้งสองน้ีจะตีห่างจากเส้นหลงั 20  เซนติเมตร  
    1.4.3  เขตเปล่ียนตวั คือ เขตท่ีอยูภ่ายในแนวของเส้นรุกทั้งสองเส้นจนถึงโตะ๊ผูบ้นัทึกการแข่งขนั 

     1.4.4  พื้นท่ีอบอุ่นร่างกาย   พื้นท่ีอบอุ่นร่างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะอยูท่ี่นอกเขตรอบสนามตรงมุม
สนามดา้นเดียวกบัมา้นัง่ของผูเ้ล่นส ารอง 
     1.4.5  พื้นท่ีท าโทษ พื้นท่ีท าโทษขนาดประมาณ 1 x 1 เมตร มีเกา้อ้ีตั้งไว ้2 ตวัอยูใ่นพื้นท่ีควบคุม
การแข่งขนั  
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แผนผงัสนามแข่งขัน ต าแหน่งของคณะกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่

 

1. ผูต้ดัสินท่ี ๑  
2. ผูต้ดัสินท่ี ๒ 
3. โตะ๊ผูบ้นัทึก ผูจ้บัเวลา ผูก้ดป้ายคะแนน 
4. โตะ๊ท่ีนัง่ส าหรับผูเ้ล่นส ารอง ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน ฯลฯ 
5. ผูก้  ากบัเส้น 
6. ผูเ้ก็บบอล 
7. เขตอบอุ่นร่างกายของผูเ้ล่นส ารอง 

    กติกาข้อที ่ 2   ตาข่ายและเสาขึงตาข่าย 

         2.1 ความสูงของตาข่าย  
 ตาข่าย ขึงเป็นแนวตั้งเหนือเส้นเบ่งแดน ส าหรับทีมชาย ขอบบนสุดตอ้งสูงจากพื้นท่ี 2.43  เมตร และ
ทีมหญิง 2.24  เมตร  ความสูงของตาข่าย วดัท่ีก่ึงกลางของสนามความสูงของตาข่าย ตอ้งสูงเท่ากนั  
                2.2 โครงสร้าง  
 ตาข่าย  มีความกวา้ง 1 เมตร และยาว  9.50  ถึง 10.00  เมตร  ท าดว้ยวสัดุสีด า   เป็นตาข่ายส่ีเหล่ียม
จตุัรัสขนาด 10 เซนติเมตร ท่ีขอบบนของตาข่ายมีแถบขนานกบัพื้นพบั 2 ชั้น สีขาว กวา้ง 7  เซนติเมตร เยบ็ติด
ตลอดความยาวของตาข่าย ดา้นล่างมีแถบขนานกบัพื้นกวา้ง 5 เซนติเมตร  
                2.3 แถบข้าง  
 แถบสีขาว 2 เส้น ผกูในแนวตั้งกบัตาข่ายเหนือทั้ง 2 เส้น แถบขา้งกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร  
                2.4 เสาอากาศ  
 เสาอากาศเป็นแท่งกลมยดืหยุน่ได ้ยาว 1.80  เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 10  มิลลิเมตร ท าดว้ยใยแกว้
หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  เสาอากาศแต่ละตน้ถูกยดึติดอยูท่ี่ริมดา้นนอกของแถบขา้งทั้งสอง แต่อยูค่นละดา้น
ของตาข่าย  
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ฟอกหรือหนังสังเคราะห์ท่ียืดหยุ่นได ้
ห่อหุม้ลูกบอลทรงกลมท่ีท าดว้ยยาง หรือวสัดุท่ี
คล้ายคลึงกัน สีของลูกบอลอาจเป็นสีอ่อน ๆ 
เหมือนกนัทั้งลูก หรืออาจเป็นหลายสีผสมกนัก็
ได ้ลูกบอลซ่ึงท าดว้ยวสัดุท่ีเป็นหนงัสังเคราะห์
มีหลายสีผสมกนัและจะใชใ้นการแข่งขนัระดบั
นานาชาติอย่างเป็นทางการ ต้องมีมาตรฐาน

                2.5 เสาขึงตาข่าย  
 เสาขึงตาข่ายยดึติดกบัพื้นสนาม ห่างจากเส้นขา้ง 0.50 – 1.00  เมตร มีความสูง 2.55  เมตร สามารถ
ปรับระดบัได ้ 

 
ภาพท่ี  2  แสดงตาข่าย  แถบขา้งและเสาอากาศ 

ท่ีมา : www.Siamsport.co.th 
 

    กติกาข้อที ่ 3 ลูกบอล             

 
             ลูกบอล  ตอ้งกลม ท าดว้ยหนงัฟอกหรือหนงัสังเคราะห์ทียดืหยุน่ได ้ห่อหุม้ลูกบอลทรงกลมท่ีท าดว้ย
ยาง หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  
              สีของลูกบอล  อาจเป็นสีอ่อน ๆ เหมือนกนัทั้งลูก หรืออาจเป็นหลายสีผสมกนัก็ได ้ลูกบอลตอ้งมี
แรงดนัลม 0.30 – 0.325 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ลูกบอลตอ้งมีเส้นรอบวงกลม 65 – 67 เซนติเมตร และมี
น ้าหนกั 260 – 280  กรัม 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  3  แสดงลกัษณะลูกวอลเลยบ์อล 

ท่ีมา : www.Siamsport.co.th 
 
 

แถบขา้ง 

ตาข่าย เสาอากาศ 

http://www.siamsport.co.th/
http://www.siamsport.co.th/
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กติกาข้อที ่4 ทมี (TEAMS)     
  
 4.1  ส่วนประกอบของทมี(TEAM COMPOSITION 

4.1.1 ทีมประกอบดว้ยผูเ้ล่นไม่เกิน 12 คน ผูฝึ้กสอน 1 คน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน 1 คน เทรนเนอร์ 1
คน และแพทย ์1 คน ส าหรับการแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขนัอยา่ง
เป็นทางการ แพทยต์อ้งข้ึนทะเบียนกบัสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติก่อนการแข่งขนั 

4.1.2 ผูเ้ล่นคนหน่ึงของทีมท่ีไม่ใช่ตวัรับอิสระ (LIBERO PLAYER) ตอ้งเป็นหวัหนา้ทีมและ
จะระบุไวใ้นใบบนัทึกการแข่งขนั 

4.1.3 ผูเ้ล่นท่ีมีช่ืออยูใ่นใบบนับนัทึกการแข่งขนัเท่านั้นจึงจะลงสนามและร่วมการแข่งขนัได ้
เม่ือผูฝึ้กสอนและหวัหนา้ทีม ลงช่ือในใบบนัทึกการแข่งขนัแลว้จะเปล่ียนแปลงผูเ้ล่นอีกไม่ได ้

4.2 ต าแหน่งทีอ่ยู่ของทมี (LOCATION OF THE TEAM)  
4.2.1  ผูเ้ล่นท่ีไม่ไดล้งการแข่งขนัควรนัง่มา้นัง่หรืออยูใ่นพื้นท่ีอบอุ่นร่างกายของทีมตนเอง  

ผูฝึ้กสอนและผูร่้วมทีมคนอ่ืนตอ้งนัง่บนมา้นัง่ แต่อาจลุกจากมา้นัง่เป็นคร้ังคราว มา้นัง่ของทีมตั้งอยูข่า้ง ๆ โต๊ะ
ผูบ้นัทึก นอกเขตรอบสนาม 

4.2.2  เฉพาะผูร่้วมทีมเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่มา้นัง่ระหวา่งท าการแข่งขนัและร่วม 
การอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขนั 
 4.2.3  ผูเ้ล่นท่ีไม่ไดล้งแข่งขนัสามารถอบอุ่นร่างกายโดยไม่ใช่ลูกบอล  ระหวา่งการแข่งขนัใน 
พื้นท่ีอบอุ่นร่างกาย   ระหวา่งขอเวลานอกและเวลาเทคนิคในเขตรอบสนามดา้นหลงัแดนของทีมตนเอง และ 
ช่วงพกัระหวา่งเซต ผูเ้ล่นสามารถอบอุ่นร่างกายโดยใชลู้กบอลไดใ้นเขตรอบสนามของทีมตนเอง 
 4.3   เคร่ืองแต่งกาย (EQUIPMENT)  

  เคร่ืองแต่งกายของผูเ้ล่นประกอยดว้ย เส้ือยดื กางเกงขาสั้น ถุงเทา้ (ชุดแข่งขนั) และรองเทา้ 
        4.3.1  สีและแบบของเส้ือยดื กางเกงขาสั้น และถุงเทา้ตอ้ง เหมือนกนัทั้งทีม (ยกเวน้ตวัรับอิสระ 

LIBERO PLAYER) และสะอาด  
          4.3.2   รองเทา้ตอ้งเบาและอ่อนนุ่ม พื้นเป็นยางหรือหนงัไม่มีส้น ส าหรับการแข่งขนัระดบัโลก

ของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและ การแข่งขนัอย่างเป็นทางการในรุ่นท่ีไม่ก าจดัอายุสีรองเทา้ตอ้งเป็นสี
เดียวกนัทั้งทีม แต่เคร่ืองหมายการคา้อาจมีสีแตกต่างกนัได้ เส้ือและกางเกงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ
สหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ 

           4.3.3 เส้ือผูเ้ล่นตอ้งมีเคร่ืองหมาย 1 – 18  ตอ้งติดเคร่ืองหมายท่ีกลางอกและกลางหลงั  สีของ
เคร่ืองหมายเลขตอ้งตดักบัสีเส้ืออย่างชดัเจน  หมายเลขดา้นหน้าตอ้งสูงอยา่งน้อย  15 เซนติเมตร ดา้นหลงั
อยา่งนอ้ย 20  เซนติเมตร และความกวา้งแถบท่ีท าหมายเลขตอ้งกวา้งอยา่งนอ้ย 1 เซนติเมตร หวัหนา้ทีมตอ้งมี
แถบยาว 8 เซนติเมตร กวา้ง 2 เซนติเมตร 

http://www.kruchai.net/Rule_volley.htm#top#top
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 4.4   การเปลีย่นเคร่ืองแต่งกาย (CHANGE OF EQUIPMENT) 
   ผูต้ดัสินคนท่ี 1 มีอ านาจท่ีจะใหผู้เ้ล่น 1 คน หรือมากกวา่  ลงแข่งขนัโดยไม่สวมรองเทา้ก็ได ้

เปล่ียนชุดท่ีเปียกช่วงพกัระหวา่งเซต หรือหลงัจากการเปล่ียนตวัได ้โดยสี  แบบ และหมายเลขของชุดใหม่ตอ้ง
เหมือนชุดเดิม จะสวมชุดวอร์มลงแข่งขนัไดถ้า้อากาศหนาว  ถา้สีและแบบของชุดวอร์ม เหมือนกนัทั้งทีม และ
หมายเลขตอ้งเป็นไปตามปกติ 
 4.5  ส่ิงทีห้่ามสวมใส่ (FORBIDDEN OBJECTS) 
  ห้ามสวมใส่ส่ิงของซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือช่วยให้ผูเ้ล่นไดเ้ปรียบผูอ่ื้น ผูเ้ล่น
อาจสวมแวน่ตาหรือคอนเทคเลนซ์ได ้โดยรับผดิชอบอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยตวัเอง  

 
    กติกาข้อที ่5 ผู้น าของทมี (TEAM LEADER) 
             

  ทั้งหวัหนา้ทีมหรือผูฝึ้กสอนเป็นผูรั้บผดิชอบความประพฤติและระเบียบวนิยัของผูร่้วมทีม  ตวัรับ
อิสระจะเป็นหวัหนา้ทีมไม่ได ้

                5.1  หัวหน้าทมี (CAPTAIN) 
   5.1.1  ก่อนการแข่งขนั หวัหนา้ทีมเป็นผูล้งช่ือในใบบนัทึกการแข่งขนัและเป็นผูแ้ทนของทีมใน

การเส่ียง 
   5.1.2  ระหวา่งการแข่งขนัและขณะอยูใ่นสนามแข่งขนัหวัหนา้ทีม (TEAM CAPTAIN) ผูน้ าใน

การแข่งขนั เม่ือหัวหน้าทีมไม่ไดเ้ล่นอยูใ่นสนาม ผูฝึ้กสอนหรือหัวหน้าทีมตอ้งแต่งตั้งผูเ้ล่นคนหน่ึงท่ีอยู่ใน
สนาม แต่ตอ้งไม่ใช่ตวัรับอิสระ ท าหนา้ท่ีหวัหนา้ทีมในการแข่งขนั (GAME CAPTAIN) และตอ้งรับผิดชอบ
ไปจนกวา่หวัหนา้ทีม (TEAM CAPTAIN) จะเปล่ียนตวัมาลงเล่นอีกหรือจนกวา่จะส้ินสุดเซตนั้นเม่ือลูกตาย 
หวัหนา้ทีมในการแข่งขนัเท่านั้นท่ีมีสิทธิเป็นผูแ้ทนของผูเ้ล่นทั้งหมดพูดกบัผูต้ดัสิน เพื่อ 

5.1.2.1 ขอค าอธิบายในการตีความกติกาหรือน ากติกามาใชแ้ละร้องขอหรือถามค าถามของ
เพื่อนร่วมทีม ถา้ค าอธิบายไม่เป็นท่ีพอใจ  หัวหน้าในการแข่งขนัตอ้งประทว้งการตดัสินนั้นและสงวนสิทธิ
บนัทึกการประทว้งอยา่งเป็นทางการในใบบนัทึกการแข่งขนั เม่ือการแข่งขนัจบส้ินลง 

5.1.2.2  ขอสิทธิ 
ก. เปล่ียนชุดหรืออุปกรณ์การแข่งขนับางส่วนหรือทั้งหมด  
ข. ตรวจต าแหน่งผูเ้ล่นของทีม  
ค. ตรวจพื้นสนาม ตาข่าย และลูกบอล 

5.1.2.3 ขอเวลานอกและเปล่ียนตวัผูเ้ล่น 
                     5.1.3   เม่ือส้ินสุดการแข่งขนัหวัหนา้ทีมตอ้ง แสดงความขอบคุณผูต้ดัสินและลงช่ือในใบบนัทึก
การแข่งขนัการประทว้งอยา่งเป็นทางการต่อผูต้ดัสิน เก่ียวกบัการน ากติกาใชห้รือตีความกติกาลงในใบบนัทึก
การแข่งขนั 

http://www.kruchai.net/Rule_volley.htm#top#top
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                 5.2   ผู้ฝึกสอน (COACH) 
   5.2.1  ตลอดการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนเป็นผูค้วบคุมการเล่นของทีมภายในสนามแข่งขนั เป็นผูเ้ลือก

ผูเ้ล่น 6 คนแรก เปล่ียนตวัผูเ้ล่นและขอเวลานอก ผูฝึ้กสอนท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดโ้ดยขอผา่นทางผูต้ดัสินท่ี 2 
   5.2.2  ก่อนการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนตอ้งบนัทึกหรือตรวจสอบรายช่ือและหมายเลขของผูเ้ล่นใน 

ใบบนัทึกการแข่งขนั  
   5.2.3 ระหวา่งการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนตอ้งยืน่ใบส่งต าแหน่งของผูเ้ล่นท่ีลงช่ือแลว้ ให้ผูต้ดัสินหรือ

ผูบ้นัทึกก่อนการแข่งขนัทุกเซต  นัง่มา้นัง่ของทีมซ่ึงใกลก้บัผูบ้นัทึกมากท่ีสุด  อาจลุกจากมา้นัง่ไดเ้ป็นบางคร้ัง 
ขอเวลานอกและเปล่ียนตวัผูเ้ล่น  ผูฝึ้กสอนรวมทั้งผูร่้วมทีมอ่ืน ๆ อาจให้ค  าแนะน าผูเ้ล่นในสนามได ้ โดยจะมี
ผูฝึ้กสอนอาจใหค้  าแนะน าขณะท่ียนืหรือเดินภายในเขตเล่นลูก (FREE ZONE) ดา้นหนา้ของมา้นัง่ผูเ้ล่นส ารอง
ตั้งแต่แนวท่ียืน่ออกมาของเส้นรุกจนถึงพื้นท่ีอบอุ่นร่างกายแต่ตอ้งไม่รบกวนหรือถ่วงเวลาการแข่งขนั 

 5.3   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH) 
    5.3.1 ผูช่้วยผูฝึ้กสอนนัง่บนมา้นัง่ของทีม แต่ไม่มีสิทธิใด ๆ ท่ีจะหยดุการแข่งขนั 
    5.3.2 ถา้ผูฝึ้กสอนไม่อยู ่ผูช่้วยผูฝึ้กสอนอาจท าหนา้ท่ีผูฝึ้กสอนแทนได ้โดยการขออนุญาตของ
หวัหนา้ทีมในขณะแข่งขนั (GAME CAPTAIN) และไดรั้บการยนิยอมจากผูต้ดัสินท่ี 1  
 
         กติกาข้อที ่6 การได้คะแนน การชนะในแต่ละเซต และการชนะแต่ละนัด 

       (TO SCORE A POIN, TOWIN A SET AND THE MATCH) 
 6.1  การได้คะแนน (TO SCORE A POINT) 

 6.1.1 คะแนน ทีมไดค้ะแนนเม่ือ ท าใหลู้กบอลตกลงบนพื้นสนามในแดนของทีมตรงขา้ม  ทีม
ตรงขา้มท าผิดกติกา  และทีมตรงขา้มถูกลงโทษ 
                       6.1.2 การท าผดิกติกา   ทีมท่ีท าผดิกติกา  เม่ือลกัษณะของการเล่นตรงขา้มกบักติกาการแข่งขนั  
ผูต้ดัสินจะตดัสินการกระท าผิดและตดัสินใจด าเนินการตามกติกา ดงัน้ี  ถา้มีการเล่นผิดกติกาสองอยา่งหรือ
มากกวา่เกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั จะลงโทษเฉพาะการผิดกติกาท่ีเกิดข้ึนก่อนเท่านั้น ถา้ทั้งสองทีมเล่นผิดกติกาสอง
อยา่งหรือมากกวา่พร้อม ๆ กนัทั้งสองทีม จะถือวา่เป็นการกระท าผดิทั้งคู่ และจะเล่นลูกนั้นใหม่ 
                       6.1.3 ผลท่ีตามมาเม่ือชนะการเล่นลูก เป็นลกัษณะการเล่นท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ผูเ้สิร์ฟท าการเสิร์ฟ จน
กระทั้งลูกตาย ถา้ทีมท่ีเป็นฝ่ายเสิร์ฟชนะการเล่นลูกจะไดค้ะแนนและไดเ้สิร์ฟต่อ ถา้ทีมท่ีเป็นฝ่ายรับลูกเสิร์ฟ
ชนะการเล่นลูกจะไดค้ะแนนและไดเ้สิร์ฟคร้ังต่อไป 

 6.2   การชนะในแต่ละเซต (TO WIN A SET) 
ทีมท่ีท าได ้ 25  คะแนนก่อน (ยกเวน้เซตตดัสิน)  และมีคะแนนน าทีมตรงขา้มอยา่งนอ้ยท่ีสุด  2  

คะแนน จะเป็นทีมชนะการแข่งขนัเซตนั้น ถา้ท าได ้24 คะแนนเท่ากนั จะท าการแข่งขนักนัต่อไปจนกวา่ทีมใด 
ทีมหน่ึงอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 คะแนน 
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        6.3   การชนะการแข่งขันแต่ละนัด  (TO WIN THE MATCH) 
                     6.3.1  ทีมท่ีท าได ้3 เซต เป็นทีมท่ีชนะการแข่งขนันดันั้น 
                     6.3.2  ในกรณีท่ีไดเ้ซตเท่ากนั 2 : 2 การแข่งขนัเซตตดัสิน (เซตท่ี 5) จะแข่งขนักนั 15 คะแนน 
และตอ้งมีคะแนนน าอีกทีมหน่ึงอยา่งนอ้ย 2 คะแนน 
              6.4  ทมีทีผ่ดิระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน (DEFAULT AND NCOMPLETE 
TEAM)  

  6.4.1  ถา้ทีมปฏิเสธท่ีจะแข่งขนัหลงัจากไดรั้บแจง้ใหแ้ข่งขนัต่อ ทีมนั้นจะถูกแจง้วา่ท าผดิ 
ระเบียบการแข่งขนั และปรับแพก้ารแข่งขนันดันั้น ดว้ยผลการแข่งขนั 0 – 3 เซต คะแนน 0 – 25 ในแต่ละเซต 

 6.4.2  ทีมท่ีไม่ปรากฏตวั ณ สนามแข่งขนัตามเวลาท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ถือวา่ 
ผดิระเบียบการแข่งขนัและมีผลการแข่งขนัเช่นเดียวกบักติกาขอ้ 6.4.1 

6.4.3   ทีมท่ีถูกแจง้วา่ไม่พร้อมในการแข่งขนันดัใดนดัหน่ึงหรือการแข่งขนัเซตใดเซตหน่ึง จะ 
แพใ้นเซตนั้นหรือการแข่งขนันดันั้น ทีมตรงขา้มจะไดค้ะแนนและเซตเพื่อเป็นทีมชนะในเซตหรือการแข่งขนั
นดันั้น ส่วนทีมท่ีไม่พร้อมจะแข่งขนัจะยงัคงไดค้ะแนนและเซตท่ีท าไว ้

 

      กติกาข้อที ่7  โครงสร้างของการแข่งขัน (STRUCTURE OF PLAY) 

  7.1  การเส่ียง (TOSS) 
 ก่อนการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1 จะท าการเส่ียงเพื่อตดัสินวา่ทีมใดจะท าการเสิร์ฟก่อนหรืออยูแ่ดนใด 

ในเซตท่ี 1 ถา้ตอ้งการแข่งขนัเซตตดัสินจะตอ้งท าการเส่ียงใหม่อีกคร้ังหน่ึง  การเส่ียงตอ้งท าโดยมีหวัหนา้ทีม
ทั้งสองทีมร่วมอยูด่ว้ย  ผูช้นะการเส่ียงจะสิทธิเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เลือกเสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟ  เลือกแดนใด
แดนหน่ึงของสนาม  ผูแ้พก้ารเส่ียงจะไดรั้บส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ีท าการอบอุ่นร่างกายมาพร้อมกนั  ทีมท่ีท า
การเสิร์ฟก่อนจะท าการอบอุ่นร่างกายท่ีตาข่ายก่อน 

   7.2   การอบอุ่นร่างกาย (WARM-UP SESSION) 
ก่อนการแข่งขนั  ถา้ทีมมีสนามอบอุ่นร่างกายท่ีจดัไวใ้ห้แลว้   ให้แต่ละทีมจะท าการอบอุ่นร่างกายท่ี

ตาข่ายไดที้มละ 5 นาที  ถา้หวัหนา้ทีมทั้งสองตกลงท าการอบอุ่นร่างกายท่ีตาข่ายพร้อมกนั จะอบอุ่นร่างกายได ้
6 นาที หรือ 10 นาที 

   7.3   ต าแหน่งการเร่ิมต้นของทมี (TEAM STARTING LINE-UP) 
 7.3.1  ทีมตอ้งมีผูเ้ล่น 6 คนเสมอ ในการแข่งขนัต าแหน่งเร่ิมตน้ของทีม แสดงถึงล าดบัการหมุน 

ต าแหน่งของผูเ้ล่นในสนามล าดบัน้ีจะคงอยูต่ลอดเวลานั้น 
   7.3.2  ก่อนการเร่ิมแข่งขนัแต่ละเซตผูฝึ้กสอนตอ้งแจง้ต าแหน่งเร่ิมตน้เล่นทีมของตนเองในใบ 
ส่งต าแหน่ง ซ่ึงเขียนหมายเลขของผูเ้ล่นและลงช่ือก ากบัแลว้ ส่งใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 หรือผูบ้นัทึกการแข่งขนั 

http://www.kruchai.net/Rule_volley.htm#top#top


15 
 

7.3.2 ผูเ้ล่นท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นต าแหน่งเร่ิมตน้เล่นของทีม จะเป็นผูเ้ล่นส ารองในเซตนั้น 
7.3.3 เม่ือใบส่งต าแหน่งเร่ิมตน้เล่น ถูกน าส่งใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 หรือผูบ้นัทึกการแข่งขนัแลว้ จะไม่ 

อนุญาตใหมี้การเปล่ียนแปลงใบส่งต าแหน่งอีก นอกจากตอ้งการท าการเปล่ียนตวัผูเ้ล่นตามปกติ 
7.3.4 ถา้พบวา่มีการผดิพลาดระหวา่งใบส่งต าแหน่งกบัต าแหน่งของผูเ้ล่นในสนาม ถา้พบวา่มี

การผดิพลาดก่อนเร่ิมการแข่งขนัของเซต  ผูเ้ล่นตอ้งเปล่ียนต าแหน่งให้เป็นไปตามใบส่งต าแหน่ง   โดยไม่มี
การลงโทษอยา่งไรก็ตามถา้ผูฝึ้กสอนตอ้งการใหผู้เ้ล่นเปล่ียนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นใบส่งต าแหน่ง ยงัคงอยูใ่น
สนาม ผูฝึ้กสอนตอ้งของเปล่ียนตวัตามปกติและตอ้งบนัทึกลงในใบบนัทึกการแข่งขนั 
 7.4   ต าแหน่ง (POSITIONS) 

 7.4.1   ขณะท่ีผูเ้สิร์ฟท าการเสิร์ฟลูกบอล แต่ละทีมตอ้งอยูใ่นแดนของตนเองตามล าดบัการหมุน
ต าแหน่งผูเ้ล่นแถวหนา้ 3 คน ท่ีอยูใ่กลต้าข่ายเป็นผูเ้ล่นแถวหนา้อยูใ่นต าแหน่งท่ี 4 ต าแหน่งท่ี 3 และต าแหน่ง
ท่ี 2 ส่วนอีก 3 คน เป็นผูเ้ล่นแถวหลงัอยูใ่นต าแหน่งท่ี 5 ต าแหน่งท่ี 6 ต าแหน่งท่ี 1 ต าแหน่งของผูเ้ล่นจะถือ
ต าแหน่งของเทา้ท่ีแตะพื้น เป็นเคร่ืองหมาย ก าหนด     

 
 
 

ต าแหน่งและหน้าทีข่องผู้เล่น 
 

 
 

     หมายเลข ๑    ต าแหน่ง หลงัขวา      มีหน้าทีเ่สิร์ฟและรับลูกบอลป้อนไปยงัแดนหน้า  
     หมายเลข ๒   ต าแหน่ง หน้าขวา     มีหน้าทีส่กดักั้น เล่นลูกบอลหน้าตาข่าย 
     หมายเลข ๓   ต าแหน่ง หน้ากลาง   มีหน้าทีส่กดักั้น เล่นลูกบอลหน้าตาข่าย 
     หมายเลข ๔   ต าแหน่ง หน้าซ้าย     มีหน้าทีส่กดักั้น เล่นลูกบอลหน้าตาข่าย 
     หมายเลข  ๕   ต าแหน่ง หลงัซ้าย     มีหน้าทีรั่บและป้อนลูกบอลไปยงัแดนหน้า 
     หมายเลข ๖    ต าแหน่ง กลางหลงั    มีหน้าที่รับและป้อนลูกบอลไปยงัแดนหน้า 
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  7.4.2  การผดิต าแหน่ง (POSITIONAL FAULT) 
7.4.2.1 ทีมจะผดิต าแหน่ง ถา้ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ขณะท่ีผูเ้สิร์ฟ 

ท าการเสิร์ฟลูกบอล  
7.4.2.2 ถา้ผูเ้สิร์ฟเสิร์ฟผดิกติกาขณะท่ีท าการเสิร์ฟ จะถือวา่การเสิร์ฟผดิปกติเกิดข้ึนก่อน 

การผดิต าแหน่งของทีมตรงขา้ม 
7.4.2.3 ถา้การเสิร์ฟผดิกติกาหลงัจากท าการเสิร์ฟออกไปแลว้  ถือวา่การผดิต าแหน่ง 

เกิดข้ึนก่อนการท าผดิต าแหน่งจะมีผลตามมาเป็นฝ่ายแพใ้นการเล่นลูกคร้ังนั้น 
   7.5   การหมุนต าแหน่ง (ROTATION) 

7.5.1  ล าดบัการหมุนต าแหน่งจะเป็นไปตามใบส่งต าแหน่งเร่ิมตน้ของทีมและควบคุมดว้ยล าดบั 
การเสิร์ฟและต าแหน่งของผูเ้ล่นตลอดทั้งเซต  

7.5.2 เม่ือทีมท่ีรับลูกเสิร์ฟไดสิ้ทธ์ในการท าเสิร์ฟ ผูเ้ล่นตอ้งหมุนไปตามเขม็นาฬิกาไป 1ต าแหน่ง  
ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 1 หมุนไปต าแหน่งท่ี 1 เพื่อท าการเสิร์ฟ  
     ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 2 หมุนไปต าแหน่งท่ี 6  
     ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 6 หมุนไปต าแหน่งท่ี 5 
     ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 5 หมุนไปต าแหน่งท่ี 4 
     ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 4 หมุนไปต าแหน่งท่ี 3   
     ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 3 หมุนไปต าแหน่งท่ี 2     

 

การหมุนต าแหน่งผู้เล่น  

                          

 
 1. การหมุนต าแหน่งจะกระท าเม่ือมีการเปล่ียนเสิร์ฟโดยหมุนไป ๑ ต าแหน่ง 
2. การหมุนต าแหน่งตอ้งหมุนไปในทิศทางตามเขม็นาฬิกา  
3. ล าดบัการหมุนต าแหน่งท่ีบนัทึกไวใ้นบนัทึกในแต่ละเซตจะตอ้งคงทีตลอดไป ทั้งเซตนั้น  
4. ล าดบัการหมุนต าแหน่งในเซตใหม่แต่ละเซต อาจจะเปล่ียนเป็นผูเ้ล่นคนอ่ืน  ก็ไดท่ี้มีช่ืออยู ่
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7.6  การหมุนต าแหน่งผดิ (ROTATIONAL FAULT) 
การหมุนต าแหน่งผดิเกิดข้ึนเม่ือ การเสิร์ฟไม่เป็นไปตามต าแหน่งการหมุนต าแหน่ง และมี 

ผลตามมาดงัน้ี 
 7.6.1  เป็นฝ่ายแพใ้นเล่นลูกคร้ังนั้น 
         7.6.2    ตอ้งเปล่ียนต าแหน่งของผูเ้ล่นใหถู้กตอ้ง 

7.6.3  นอกจากนั้น ผูบ้นัทึกตอ้งตดัสินใจหยดุการแข่งขนัทนัทีท่ีมีการผดิต าแหน่ง   และยกเลิก 
คะแนนท่ีไดท้  าทั้งหมดขณะท่ีผดิ  ส่วนคะแนนของทีมตรงขา้มใหค้งไวค้งเดิม   ถา้คะแนนขณะผิดต าแหน่งไม่
สามารถตรวจพบไดใ้หล้งเพียงเป็นฝ่ายแพใ้นการเล่นลูกคร้ังนั้น  
 

   กติกาข้อที ่8 การเปลีย่นตัว (SUBSTITUTION OF PLAYERS) 

การเปล่ียนตวั คือ การท่ีผูเ้ล่นคนหน่ึงออกจากสนาม และผูเ้ล่นอีกคนหน่ึงเขา้ไปแทนในต าแหน่งนั้น 
หลงัจากผูบ้นัทึกไดบ้นัทึกการเปล่ียนตวั (ยกเวน้ตวับนัทึกอิสระ) การเปล่ียนตวัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูต้ดัสิน 
    8.1  ข้อจ ากดัขอกการเปลีย่นตัว (LIMIYION OF SUBSTITUTION) 

8.1.1  ทีมหน่ึงจะเปล่ียนตวัไดม้ากท่ีสุด 6 คนต่อเซต การเปล่ียนตวัแต่ละคร้ังจะเปล่ียนเพียง 1 คน 
หรือมากกวา่ก็ได ้

8.1.2  ผูเ้ล่นท่ีเร่ิมตน้เล่นในเซตนั้นจะเปล่ียนตวัออกไดห้น่ึงคร้ังและกลบัมาเขา้ไปเล่นไดอี้กหน่ึง
คร้ัง ในต าแหน่งเดิม ตามใบส่งต าแหน่ง 

8.1.3  ผูเ้ล่นส ารองจะเปล่ียนเขา้แทนผูเ้ล่นท่ีเร่ิมตน้เล่นในเซตนั้นไดเ้พียงคร้ังเดียวในแต่ละเซต 
และผูท่ี้จะเปล่ียนตวัเขา้มาแทนผูเ้ล่นส ารองตอ้งเป็นผูเ้ล่นคนเดิมเท่านั้น 

   8.2  การเปลีย่นตัวทีไ่ด้รับการยกเว้น (EXCEPTIONAL SUBSTITUTION) 
ผูเ้ล่นท่ีได้รับบาดเจ็บ (ยกเวน้ผูรั้บอิสระ) จนแข่งขันต่อไปไม่ได้ จะเปล่ียนตัวตามกติกา ถ้า

เปล่ียนตวัตามกติกาไม่ได ้ทีมนั้นจะไดรั้บการยกเวน้ให้เปล่ียนได ้นอกเหนือจากกติกาท่ีก าหนดไวใ้น การ
เปล่ียนตวัท่ีไดรั้บยกเวน้จะไม่นบัรวมกบัการเปล่ียนตวัตามปกติ ไม่วา่กรณีใด 

   8.3  การเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ถูกท าโทษออกจากการแข่งขันหรือขาดคุณสมบัติที่จะแข่งขันหรือขาด
คุณสมบัติทีจ่ะแข่งขัน(SUBSTITUTION  FOR   EXPULSION   OR  DISQUALIFICATION) 

      ผูเ้ล่นท่ีถูกท าโทษใหอ้อกจากการแข่งขนัหรือขาดคุณสมบติัท่ีจะแข่งขนั ตอ้งท าการเปล่ียนตวัตาม
กติกาถา้ท าการเปล่ียนตวัตามกติกาไม่ได ้จะถือวา่ทีมนั้นเป็นทีมท่ีไม่พร้อมจะแข่งขนั 

   8.4  การเปลีย่นตัวทีผ่ดิกติกา (ILLEGAL SUBSTITUTION) 
 8.4.1  การเปล่ียนตวัจะผดิกติกา ถา้นอกเหนือจากขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นกติกาขอ้ 8.1  
      8.4.2  เม่ือทีมท าการเปล่ียนตวัผิดกติกา และการแข่งขนัไดเ้ล่นต่อไปแลว้จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

(กติกาขอ้ 9.1) 
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        8.4.2.1  ทีมถูกลงโทษใหเ้ป็นฝ่ายแพใ้นการเล่นลูกคร้ังนั้น 
  8.4.2.2  แกไ้ขการเปล่ียนตวัใหถู้กตอ้ง 

  8.4.2.3  คะแนนท่ีท าไดต้ั้งแต่ท าผิดกติกาของทีมนั้นจะถูกตดัออก    ส่วนคะแนนของทีม
ตรงขา้มยงัคงไวต้ามเดิม  
  
  กติกาข้อที ่9 ผู้เล่นบริเวณตาข่าย (PLAYER AT THE NET) 
 

9.1  การล า้เหนือตาข่าย (REACHING BEYOND THE NET) 
 9.1.1  ในการสกดักั้น ผูส้กดักั้นอาจล ้าตาข่ายเขา้ไปถูกลูกบอลไดถ้า้ไม่กีดขวางการเล่นลูกของ

ทีมตรงกนัขา้ม คือไม่ถูกลูกก่อนหรือไม่ถูกลูกขณะท่ีทีมตรงกนัขา้มท าการรุก 
 9.1.2  ภายหลงัการตบลูกบอล มือของผูเ้ล่นอาจล ้าตาข่ายได ้ถา้ขณะถูกลูกเป็นการถูกลูกบอล

ในแดนของทีมของตนเอง 
  9.2 การล า้ใต้ตาข่าย (PENETRATION UNDER THE NET) 
 9.2.1  อนุญาตใหล้ ้าเขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้มใตต้าข่ายได ้ถา้ไม่ขดัขวางการเล่นของทีม

ตรงขา้ม 
 9.2.2  การล ้าเส้นแบ่งแดนเขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้ม 
  9.2.2.1 อนุญาตให้เทา้หรือมือขา้งเดียว (2 ขา้ง) ถูกแดนของทีมตรงขา้มได ้ถา้ส่วนใด

ส่วนหน่ึงของเทา้หรือมือยงัคงแตะ หรืออยูเ่หนือเส้นแบ่งแดน 
                     9.2.2.2 ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกายจะถูกแดนของทีมตรงขา้มไม่ได ้
             9.2.2.3 ผูเ้ล่นอาจเขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้มไดห้ลงัจากลูกตายแลว้ 
             9.2.2.4 ผูเ้ล่นอาจล ้าเขา้ไปในเขตรอบสนามของทีมตรงกนัขา้มได ้  ถา้ไม่กีดขวาง 

การเล่นของทีมตรงกนัขา้ม 
   9.3 การถูกตาข่าย (CONTACT WITH THE NET) 
 9.3.1  การถูกตาข่ายหรือเสาอากาศไม่ผิดกติกา   เวน้แต่เม่ืออยูใ่นลกัษณะเล่นลูกหรือกีดขวาง

การเล่น  การเล่นลูกบางลกัษณะอาจรวมถึงลกัษณะท่ีผูเ้ล่นไม่ไดถู้กลูกบอลในขณะนั้นดว้ย 
 9.3.2  เม่ือผูเ้ล่นไดเ้ล่นลูกบอลไปแลว้ ผูเ้ล่นอาจถูกเสาเชือก  หรือส่ิงใดๆ ท่ีอยูน่อกความยาว

ของตาข่ายได ้ถา้ไม่กีดขวางการเล่น 
 9.3.3  ถา้ลูกบอลท่ีพุง่ชนตาข่ายท าใหต้าข่ายไปถูกผูเ้ล่นทีมตรงขา้มไม่ถือวา่ผดิกติกา 
   9.4 การผดิกติกาของผู้เล่นทีต่าข่าย (PLAYERS’ FAULTS AT THE NET) 
 9.4.1  ผูเ้ล่นถูกลูกบอลหรือถูกผูเ้ล่นทีมตรงขา้ม ในแดนของทีมตรงกนัขา้ม หรือระหวา่งท่ีทีม

ตรงกนัขา้มท าการรุก 
 9.4.2  ผูเ้ล่นล ้าเขา้ไปในท่ีวา่งใตต้าข่ายของทีมตรงขา้มและกีดขวางการเล่นของทีมตรงขา้ม 
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 9.4.3  ผูเ้ล่นล ้าเขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้ม 
 9.4.4  ผูเ้ล่นถูกตาข่าย หรือเสาอากาศขณะอยูใ่นลกัษณะการเล่นลูก หรือกีดขวางการเล่น  

 
 

กติกาข้อที ่10 การเสิร์ฟ (SERVICE) 
  
    การเสิร์ฟ เป็นการน าลูกเขา้สู่การเล่น โดยผูเ้ล่นต าแหน่งหลงัขวาท่ียนือยูใ่นเขตเสิร์ฟ 

  10.1 การเสิร์ฟคร้ังแรกในแต่ละเซต (FIRST SERVICE IN A SET) 
 10.1.1  ทีมใดจะไดเ้สิร์ฟลูกแรกในเซตท่ี 1 และเซตตดัสิน (เซต 5) มีผลมาจากการตดัสินใจของ

ทีมเม่ือท าการเส่ียง 
 10.1.2 ในเซตอ่ืน ๆ  ทีมท่ีไม่ไดเ้สิร์ฟลูกแรกในเซตท่ีผา่นมาจะเป็นทีมท่ีท าการเสิร์ฟลูกแรก 
  10.2  ล าดับการเสิร์ฟ (SERVICE ORDER) 
 10.2.1  ล าดบัการเสิร์ฟของผูเ้ล่นตอ้งเป็นไปตามท่ีบนัทึกไวใ้นใบส่งต าแหน่ง 
 10.2.2 หลงัจากากรเสิร์ฟคร้ังแรกในแต่ละเซตผูเ้ล่นท่ีเสิร์ฟคร้ังต่อไปจะเป็นดงัน้ี 

                        10.2.2.1  เม่ือฝ่ายเสิร์ฟชนะการเล่นลูกนั้น ผูท่ี้ท  าการเสิร์ฟอยูแ่ลว้ (หรือผูเ้ล่นส ารองเปล่ียนตวั
เขา้มาแทน) จะท าการเสิร์ฟต่อไปอีก 

  10.2.2.2  เม่ือฝ่ายรับลูกเสิร์ฟชนะในการเล่นลูกนั้นจะไดสิ้ทธ์ท าการเสิร์ฟและตอ้ง
หมุนต าแหน่งก่อนท าการเสิร์ฟ ผูเ้ล่นท่ีหมุนจากต าแหน่งหนา้ขวาไปยงัหลงัขวาจะเป็นผูเ้สิร์ฟ 

  10.3  การอนุญาตให้เสิร์ฟ (AUTHORIZATION OF THE SERVICE) 
 ผูต้ดัสินท่ี 1 เป็นผูอ้นุญาตให้เสิร์ฟ หลงัจากการตรวจดูวา่ทั้งสองทีมพร้อมแข่งขนั และผูเ้สิร์ฟ

ถือลูกบอลไวแ้ลว้ 
  10.4  การปฏิบัติในการเสิร์ฟ (EXECUTION OF THE SERVICE) 
            10.4.1   หลงัจากผูเ้สิร์ฟโยนหรือปล่อยลูกบอลออกจากมือแลว้จะเสิร์ฟดว้ยมือหรือส่วนใด

ส่วนหน่ึงของแขนเพียงขา้งเดียว 
    10.4.2   อนุญาตให้ท าการโยนลูกบอลเพื่อท าการเสิร์ฟเพียงคร้ังเดียว แต่อนุญาตให้เดาะหรือ

เคล่ือนไหวลูกบอลในมือได ้
 10.4.3  ขณะท าการเสิร์ฟหรือกระโดดเสิร์ฟ ผูเ้สิร์ฟตอ้งไม่ถูกพื้นท่ีเขตสนาม (รวมทั้งเส้น

หลงัดว้ย) หรือพื้นท่ีนอกเขตเสิร์ฟหลงัจากท าการเสิร์ฟแลว้ ผูเ้สิร์ฟจึงสามารถเหยียบหรือถูกพื้นนอกเขตเสิร์ฟ
และพื้นในเขตสนามได ้

    10.4.4  ผูเ้สิร์ฟตอ้งท าการเสิร์ฟลูกภายใน 8 นาที หลงัจาก ผูต้ดัสินท่ี 1 เป่านกหวดีใหท้ า 
การเสิร์ฟ 

    10.4.5  การเสิร์ฟก่อนสัญญาณนกหวดีของผูต้ดัสินตอ้งยกเลิกและใหท้ าการเสิร์ฟใหม่ 
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10.5 การก าบัง (SCREENING) 
  ผูเ้ล่นของทีมท่ีก าลังจะท าการเสิร์ฟ คนเดียวหรือหลายคนก็ตามไม่บงัทีมตรงขา้มเพื่อมิให้

มองเห็นผูเ้สิร์ฟเคล่ือนไหวแขน กระโดด หรือเคล่ือนท่ีไปขา้ง ๆ ขณะท่ีก าลงัท าการเสิร์ฟ เพื่อบงัทิศทางท่ีลูก
บอลพุง่ไป จะถือวา่เป็นการก าบงั 

10.6   การกระท าผดิระหว่างท าการเสิร์ฟ (FAULTS MADE DURING THE SEERVIC) 
             10.6.1  การเสิร์ฟท่ีผดิกติกา การผดิกติกาต่อไปน้ีจะตอ้งเปล่ียนเสิร์ฟ ถึงแมว้า่ทีมตรงขา้มจะ

ผดิต าแหน่ง โดยท าการเสิร์ฟผดิล าดบัการเสิร์ฟ   และท าการเสิร์ฟไม่ถูกตอ้ง 
    10.6.2  การผดิกติกาหลงัจากการเสิร์ฟลูกบอลออกไปอยา่งถูกตอ้งแลว้ การเสิร์ฟนั้นอาจผดิ
กติกาได ้ ถา้ลูกบอลถูกผูเ้ล่นของทีมท่ีท าการเสิร์ฟหรือไม่ผา่นพื้นท่ีวา่งเหนือตาข่ายอยา่งสมบูรณ์ และ ลูกบอล
ผา่นเหนือการก าบงั 
 10.7   การผดิกติกาหลงัจากการเสิร์ฟและการผดิต าแหน่ง 
(FAULTS MADE AFTER THE SERVICE AND POSITIONAL FAULT) 
                       10.7.1 ถา้ผูเ้สิร์ฟท าการเสิร์ฟผิดกติกา (ท าการเสิร์ฟไม่ถูกตอ้ง หรือ ผิดล าดบัการเสิร์ฟเป็นตน้) 
และทีมตรงขา้มผดิต าแหน่งการเสิร์ฟผดิกติกาจะถูกท าโทษ 
                       10.7.2 ถา้การเสิร์ฟกระท าอยา่งถูกตอ้ง แต่ผิดพลาดในเวลาต่อมา (ลูกออก หรือ ผา่นการก าบงั
เป็นตน้) จะถือวา่การผดิต าแหน่งเกิดข้ึนก่อน และจะท าโทษการผดิต าแหน่ง 
 
กติกาข้อที ่11  การหยุดการแข่งขันตามกติกา (REGULAR GAME INTERRUPTION)  

 
การหยดุการแข่งขนัตามกติกา ไดแ้ก่ การขอเวลานอกและการเปล่ียนตวั 
11.1 จ านวนคร้ังของการขอหยุดการแข่งขันตามกติกา (NUMBER OF REGULAR  

INTERRUPTIONS) 
แต่ละทีมของเวลานอกไดอ้ยา่งมากท่ีสุด 2 คร้ัง และเปล่ียนตวัผูเ้ล่นได ้6 คนต่อเซต 

11.2   การขอหยุดการแข่งขันตามกติกา (REQUEST FOR REGULAR INTERRUPTIONS) 
 11.2.1  ผูฝึ้กสอนหรือหัวหนา้ทีมท่ีลงแข่งขนัเท่านั้นท่ีขอหยุดการแข่งขนัได ้ ในการขอหยุด

การแข่งขนักระท าโดยแสดงสัญญาณมือเม่ือลูกตาย และก่อนสัญญาณนกหวดีท าการเสิร์ฟ 
 11.2.2   การขอเปล่ียนตวัก่อนเร่ิมการแข่งขนัของแต่ละเซตสามารถท าได ้  และตอ้งบนัทึกไว้

เหมือนกบัการขอเปล่ียนตวัปกติในเซตนั้น 
11.3 ล าดับการขอหยุดการแข่งขัน (SEQUENCE OF INTERRUPTION) 
 11.3.1 ทีมสามารถขอเวลานอกหน่ึงหรือสองคร้ังติดต่อกนัไดแ้ละตามดว้ยการขอเปล่ียนตวัได้

อีกดว้ย โดยไม่ตอ้งรอใหมี้การแข่งขนัแทรกระหวา่งการขอหยดุการแข่งขนัแต่ละคร้ัง 
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 11.3.2 ไม่อนุญาตใหที้มขอเปล่ียนตวัสองคร้ังติดต่อกนั  เวน้แต่วา่มีการแข่งขนัเกิดข้ึนหลงัจาก
การขอเปล่ียนตวัคร้ังแรกแลว้จึงขอเปล่ียนตวัคร้ังต่อไปได ้ การเปล่ียนตวัแต่ละคร้ังจะเปล่ียนคร้ังละสองคน
หรือมากกวา่ก็ได ้

11.4 เวลานอกปกติและเวลานอกทางเทคนิค (TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME-OUTS) 
 11.4.1  การขอเวลานอกแต่ละคร้ังมีเวลา 30 วินาที ส าหรับการแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์

วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ ระหวา่งเซตท่ี 1 ถึง 4  เม่ือทีมใดน าไปถึงคะแนนท่ี 8 
และคะแนนท่ี 16 ในแต่ละเซต จะให้เวลานอกทางเทคนิคโดยอตัโนมติัคร้ังละ 60 วินาที ในเซตตดัสิน (เซตท่ี 
5) ไม่มีการใหเ้วลานอกทางเทคนิคแต่ละทีมขอเวลานอกตามปกติได ้2 คร้ัง คร้ังละ 30 วนิาที 

 11.4.2  ระหวา่งการขอเวลานอกทุกแบบ ผูเ้ล่นในสนามแข่งขนัตอ้งออกไปอยูเ่ขตรอบสนาม
ใกลม้า้นัง่ 

11.5 การเปลีย่นตัวผู้เล่น (PLAYER SUBSTITUTION) 
 11.5.1  การเปล่ียนตวัตอ้งกระท าภายในเขตเปล่ียนตวั 
 11.5.2  การเปล่ียนตวัจะใชเ้วลาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อบนัทึกการแข่งขนัและให้ผูเ้ล่นเขา้และออกจาก

สนามเท่านั้น 
 11.5.3  ขณะขอเปล่ียนตวัผูเ้ล่น จะเปล่ียนตวัตอ้งมีความพร้อมเขา้สนามใกลก้บัเขตเปล่ียนตวั  

ถา้ผูเ้ล่นไม่พร้อมตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เปล่ียนตวั และทีมจะถูกท าโทษถ่วงเวลา ส าหรับ
การแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ จะใชป้้ายหมายเลข
ช่วยในการเปล่ียนตวั 

 11.5.4  ถา้ทีมตั้งใจเปล่ียนตวัมากกวา่ 1 คน จะตอ้งใหส้ัญญาณบอกจ านวนในขณะขอเปล่ียนตวั 
และในกรณีน้ีตอ้งท าการเปล่ียนตวัใหเ้สร็จส้ินทีละคู่ ตามล าดบั 

11.6 การขอหยุดการแข่งขันทีผ่ดิปกติ (IMPROPER REQUESTS) 
 การขอหยดุการแข่งขนัต่อไปน้ีเป็นการกระท าท่ีผดิกติกา 
 11.6.1  ระหวา่งการเล่นก าลงัด าเนินอยู ่หรือขณะก าลงัใหส้ัญญาณท าการเสิร์ฟแลว้ 
 11.6.2  โดยผูร่้วมทีมท่ีไม่ไดรั้บมอบอ านาจ 
 11.6.3  ขอเปล่ียนตวัคร้ังท่ี 2 โดยยงัไม่ไดด้ าเนินการแข่งขนัหลงัจากเปล่ียนตวัคร้ังแรกไปแลว้ 
 11.6.4  หลงัจากจ านวนคร้ังท่ีขอเวลานอกการขอเปล่ียนตวัไดใ้ชไ้ปหมดแลว้ 
 11.6.5  การขอหยุดการแข่งขนัท่ีผิดกติกาคร้ังแรกท่ีไม่มีผลกระทบหรือท าให้การแข่งขนัล่าชา้ 

จะไดรั้บการปฏิเสธโดยไม่มีการท าโทษใด ๆ  
 11.6.6  การขอหยดุการแข่งขนัท่ีผดิกติกาซ ้ าอีกในการแข่งขนันดันั้น  จะถือวา่เป็นการถ่วงเวลา

การแข่งขนั 
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  กติกาข้อที ่12  การหยุดพกัและการเปลีย่นแดน (INTERVALS AND CHANGE OF COURTS) 

 
12.1 การหยุดพกัระหว่างเซต (INTERVALS) 

การหยุดพกัระหวา่งเซตจะพกัเซตละ 3 นาที ระหวา่งการหยุดพกัน้ี จะท าการเปล่ียนแดนและ
บนัทึกต าแหน่งเร่ิมแข่งขนัลงในใบบนัทึกผลการแข่งขนั การหยุดพกัระหวา่งเซตท่ี 2 และเซตท่ี 3 อาจขยาย
เวลาพกัเป็น 10 นาทีได ้ตามค าขอของเจา้ภาพต่อคณะกรรมการควบคุมการแข่งขนั ยอ่หนา้ท่ี 3 เพิ่มเติมจาก
กติกาเดิม 

12.2 การเปลีย่นแดน (CHANGE OF COURTS) 
12.2.1  เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัแต่ละเซต ทั้งสองทีมจะเปล่ียนแดน ยกเวน้เซตตดัสิน 
12.2.2  ในเซตตดัสิน เม่ือทีมใดท าได ้ 8 คะแนน จะท าการเปล่ียนแดนทนัที  และต าแหน่งของ 

ผูเ้ล่นใหเ้ป็นไปตามเดิมถา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแดนเม่ือทีมท่ีน าอยูไ่ดค้ะแนนท่ี 8 จะตอ้งท าการเปล่ียนแดนทนัทีท่ีพบ
ขอ้ผดิพลาด ส่วนคะแนนใหเ้ป็นไปตามเดิม  
 

  กติกาข้อที ่13  ตัวรับอสิระ (THE LIBERO PLAYER) 
 
13.1 การแต่งตั้งตัวรับอสิระ (DESIGNATION OF THE LIBERO) 
 13.1.1  แต่ละทีมมีสิทธ์แต่งตั้งตวัรับอิสระรับลูกบอลไดดี้เป็นพิเศษ 1 คนจากผูเ้ล่นท่ีส่งรายช่ือ 

12 คนสุดทา้ย 
 13.1.2  ก่อนเร่ิมการแข่งขนัตอ้งบนัทึกตวัรับอิสระในใบบนัทึกการแข่งขนั ท่ีบรรทดัซ่ึงจดัไว้

เป็นพิเศษส าหบัการน้ี และตอ้งระบุหมายเลขลงในใบส่งต าแหน่งเซตท่ี 1 
 13.1.3  ตวัรับอิสระจะเป็นหวัหนา้ทีม (TEAM CAPTAIN) ขณะแข่งขนั (GAME CAPTAIN) 

ไม่ได ้
13.2 เคร่ืองแต่งกาย (EQUIPMENT) 
 ตวัรับอิสระตอ้งสวมชุดแข่งขนั (หรือเส้ือท่ีออกแบบพิเศษส าหรับตวัรับอิสระ) อยา่งนอ้ยท่ีสุด

สีเส้ือต้องแตกต่างจากเพื่อนร่วมทีมแบบชุดแข่งขนัของตวัรับอิสระอาจแตกต่างจากคนอ่ืน แต่แบบของ
หมายเลขบนชุดแข่งขนัตอ้งเหมือนกบัของเพื่อนร่วมทีม 

13.3   ลกัษณะการเล่นทีเ่กีย่วข้องกบัตัวรับอสิระ (ACTIONS INVOLVING THE LIBCERO) 
 13.3.1  ลกัษณะการเล่น 
  13.3.1.1  ตวัรับอิสระจะแทนผูเ้ล่นแดนหลงัคนใดก็ได ้
  13.3.1.2  ตวัรับอิสระถูกก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีเหมือนกบัผูเ้ล่นแดนหลงัคนหน่ึง  จะไม่ 

http://www.kruchai.net/Rule_volley.htm#top#top
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อนุญาตให้ท าการรุกอยา่งสมบูรณ์  ไม่วา่จากจุดใดของสนาม (ทั้งภายในสนามแข่งขนัและเขตเล่นลูก) ถา้ถูก
ลูกบอลในขณะท่ีทุกส่วนของลูกบอล อยูสู่งกวา่ขอบบนสุดของตาข่าย 

  13.3.1.3  ตวัรับอิสระจะท าการเสิร์ฟ สกดักั้นหรือพยายามท าการสกดักั้นไม่ได ้
  13.3.1.4  ขณะท่ีตวัรับอิสระอยูใ่นแดนหนา้แลว้ ใชน้ิ้วเล่นลูกมือบนส่งลูกบอลมาให้

เพื่อนร่วมทีมจะท าการ รุกลูกบอลท่ีอยู่สูงกว่าขอบบนของตาข่ายไม่ได้ แต่ถา้ตวัรับอิสระส่งลูกในลกัษณะ
เดียวกนัมาจากแดนหลงั เพื่อนร่วมทีมท่ีสามารถท าการรุกไดอ้ยา่งเสรี 

 13.3.2 การเปล่ียนตวั 
  13.3.2.1  การเปล่ียนตวัรับอิสระไม่นบัจ านวนคร้ังเหมือนกบัการเปล่ียนตวัตามปกติ  

ไม่จ  ากดัจ านวนคร้ังในการเปล่ียนตวั แต่ตอ้งมีการเล่นลูกคัน่หน่ึงคร้ังก่อนเปล่ียนตวัของตวัรับอิสระคร้ังต่อไป  
ตวัรับอิสระสามารถเปล่ียนตวัไดก้บัผูเ้ล่นท่ีตวัรับอิสระลงไปเปล่ียนตวัดว้ยเท่านั้น 

  13.3.2.2  การเปล่ียนตวัท าไดใ้นขณะท่ีลูกตายและก่อนสัญญาณนกหวดีใหท้  า 
การเสิร์ฟเท่านั้น 

  13.3.2.3  การเปล่ียนตวัภายหลงัสัญญาณนกหวีดใหท้  าการเสิร์ฟ แต่ก่อนท่ีผูเ้สิร์ฟจะท า
การเสิร์ฟ ผูต้ดัสินไม่ควรปฏิเสธ  แต่ตอ้งตกัเตือนดว้ยวาจาภายหลงัจากการเล่นลูกคร้ังนั้นเสร็จส้ินลง  แลว้จะ
มีการเปล่ียนตวัล่าชา้คร้ังต่อ ๆไปตอ้งถูกท าโทษในการถ่วงเวลา 

  13.3.2.4  ตวัรับอิสระและผูเ้ล่นท่ีเปล่ียนตวัแทนกนัจะเขา้และออกจากสนามไดท่ี้เส้น
ขา้งตรงหนา้มา้นัง่ของทีมตนเองระหวา่งเส้นรุกถึงเส้นทา้ยสนาม 

 13.3.3 การแต่งตั้งตวัรับอิสระใหม่ 
  13.3.3.1  ถา้ตวัรับอิสระท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตวัรับอิสระใหม่ได ้จากผูเ้ล่นท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น

สนามแข่งขนั ขณะขอท าการแต่งตั้งใหม่ และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูต้ดัสินท่ี 1 ตวัรับอิสระท่ีไดบ้าดเจ็บจะลง
เล่นในนดันั้นอีกไม่ได้ ผูเ้ล่นท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัรับอิสระใหม่ตอ้งท าหน้าท่ีตวัรับอิสระตลอดการ
แข่งขนันดันั้น 

  13.3.3.2  ถา้มีการแต่งตั้งตวัรับอิสระใหม่ ตอ้งบนัทึกหมายเลขของผูเ้ล่นนั้นลงในช่อง
หมายเหตุของใบบนัทึกการแข่งขนั และในส่งต าแหน่งของเซตถดัไป  
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                ผู้ตัดสิน (REFEREES) 
 

      กติกาข้อที ่14   ฝ่ายท าหน้าทีใ่นการตัดสินและขั้นตอนการปฏิบัติ 
      (REFEREEING CORP AND PROCEDURES) 

 
14.1   องค์ประกอบ (COMPOSITION)  

                      ฝ่ายท าหนา้ท่ีในการตดัสินแต่ละนดั ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีต่อไปน้ี 
                      -  ผูต้ดัสินท่ี 1  
                      -  ผูต้ดัสินท่ี 2  
                      -  ผูบ้นัทึก 
                      -  ผูก้  ากบัเส้น 4 คน (หรือ 2 คน) 

        ต  าแหน่งในสนามของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวแสดงไวใ้นภาพท่ี 1 ส าหรับการแข่งขนัในระดบัโลก
ของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการตอ้งมีผูช่้วยผูบ้นัทึกการแข่งขนัดว้ย 

14.2   ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที ่(PROCEDURES) 
                        14.2.1  ผูต้ดัสินท่ี 1 และผูต้ดัสินท่ี 2 เท่านั้นท่ีสามารถเป่านกหวีดระหวา่งการแข่งขนัได ้
                                      14.2.1.1  ผูต้ดัสินท่ี 1 ใหส้ัญญาณการเสิร์ฟเพื่อเร่ิมการเล่น 
                                      14.2.1.2  ผูต้ดัสินท่ี 1 และผูต้ดัสินท่ี 2 จะเป่านกหวดีใหส้ัญญาณเสร็จส้ินการเล่นลูก 
เม่ือแน่ใจวา่มีการท าผิดกติกาเกิดข้ึนและตอ้งแสดงลกัษณะการกระท าผดินั้น 
   14.2.2  ผูต้ดัสินท่ี 1 และผูต้ดัสินท่ี 2 จะเป่านกหวดีเม่ือลูกตายเพื่อแสดงวา่จะอนุญาตหรือ
ปฏิเสธการขอหยดุเล่นของทีม 

14.2.3  ทีนทีหลงัจากการเป่านกหวดีใหส้ัญญาณเสร็จส้ินการเล่นลูก ผูต้ดัสินแสดงสัญญาณมือ 
14.2.3.1  ถา้ผูต้ดัสินท่ี 1 เป่านกหวดีระบุการกระท าผดิ ผูต้ดัสินท่ี 1 จะแสดง ก. ทีมท่ี

ท าการเสิร์ฟ  ข.ลกัษณะการกระท าผดิ  ค. ผูก้ระท าผิด (ถา้จ าเป็น) ผูต้ดัสินท่ี 2 จะท าซ ้ าตามผูต้ดัสินท่ี 1 
14.2.3.2  ถา้ผูต้ดัสินท่ี 0 เป่านกหวดีแสดงการกระท าผดิ   ผูต้ดัสินท่ี 2   จะแสดง ก. 

ลกัษณะการกระท าผดิ ข. ผูก้ระท าผดิ  (ถา้จ าเป็น) ค. ทีมท่ีจะท าการเสิร์ฟตามสัญญาณมือของผูต้ดัสินท่ี  1 
ในกรณีน้ี ผูต้ดัสินท่ี 1 จะไม่แสดงลกัษณะของการกระท าผดิและผูก้ระท าผดิ  แต่จะแสดงเฉพาะทีมท่ีจะท า
การเสิร์ฟเท่านั้น 

14.2.3.3  ถา้ทั้ง 2 ทีม กระท าผดิกติกาทั้งคู่ (DOUBLE FAULTS)  ผูต้ดัสินทั้ง 2 จะ
แสดง ก. ลกัษณะของการกระท าผดิ ข. ผูก้ระท าผดิ (ถา้จ  าเป็น) ค. ทีมท่ีท าการเสิร์ฟ ซ่ึงช้ีน าโดยผูต้ดัสินท่ี 1  
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  กติกาข้อที ่15. ผู้ตัดสินที ่1 (FRIST REFEREE) 
 
   15.1   ต าแหน่ง (Location)  

ผูต้ดัสินท่ี 1 ท าหน้าท่ีโดยนัง่หรือยืนบนมา้ท่ีตั้งไวป้ลายสุดดา้นหน่ึงของตาข่าย ระดบัสายตา
ตอ้งสูงกวา่ขอบบนสุดของตาข่ายประมาณ 50 เซนติเมตร  

15.2   อ านาจหน้าที่ (AUTHORITY) 
   15.2.1  ตอ้งควบคุมการแข่งขนัตั้งแต่เร่ิมตน้ส้ินสุดการแข่งขนั มีอ านาจเหนือเจา้หนา้ท่ีและ 
ผูร่้วมทีมทั้ง 2 ทีม ระหวา่งการแข่งขนัการตดัสินใจของผูต้ดัสินท่ี 1 ถือเป็นส้ินสุด มีอ านาจกลบัค าตดัสินของ
เจา้หน้าท่ีทุกคน เม่ือเห็นว่าเจา้หน้าท่ีนั้นผิดพลาด มีอ านาจเปล่ียนตวัเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงเห็นว่าปฏิบติัหน้าท่ีไม่
เหมาะสมได ้

15,2.2  ตอ้งควบคุมการท างานของผูก้ล้ิงบอล ผูเ้ช็ดพื้น (FLOOR WRERS) และผูถู้พื้นมีอ านาจ 
ตดัสินใจไม่วา่เร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั รวมถึงเร่ืองท่ีไม่มีในกติกาดว้ย 
   15.2.3  ไม่ยอมใหมี้การโตแ้ยง้ใด ๆในการตดัสิน  ถา้หวัหนา้ทีมในสนามขอค าช้ีแจง ผูต้ดัสินท่ี 
1 จะใหค้  าอธิบายการน ากติกามาใชห้รือตีความกติกา ซ่ึงน ามาใชใ้นการตดัสินนั้น  ถา้หวัหนา้ทีมในสนามไม่
เห็นด้วยกบัค าอธิบายของผูต้ดัสินท่ี 1 และตอ้งการสงวนสิทธิยื่นหนังสือประทว้งเหตุการณ์นั้นอย่างเป็น
ทางการ เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนั หวัหนา้ทีมในสนามตอ้งขอสงวนสิทธิทนัที และผูต้ดัสินท่ี 1 ตอ้งยินยอมรับ
การประทว้งนั้น  
   15.2.4  รับผิดชอบการตดัสินใจก่อนหรือระหว่างการแข่งขนัว่า พื้นท่ีเล่นลูก อุปกรณ์และ
สภาพใด ๆ พร้อมท าการแข่งขนัได ้ 

15.3 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 
 15.3.1  ก่อนการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1 : 

15.3.1.1   ตรวจสภาพสนามแข่งขนั ลูกบอลและอุปกรณ์อ่ืน ๆ (บทท่ี 1) 
15.3.1.2   เส่ียงร่วมกบัหวัหนา้ทีมทั้ง 2  
15.3.1.3   ควบคุมการอบอุ่นร่างกายของทีม  

 15.3.2  ระหวา่งการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1 เท่านั้นท่ีมีอ านาจ 
  15.3.2.1  ตกัเตือนทีม  

15.3.2.2  ท าโทษการผดิมารยาทและการถ่วง 
 15.3.2.3  ตดัสินใจเร่ือง ก. การผดิกติกาของผูเ้สิร์ฟ   เม่ือต าแหน่งของทีมท่ีจะท า 

การเสิร์ฟ รวมทั้งการก าบงัดว้ย  ข. การผดิกติกาในการเล่นลูก  ค. การผดิกติกาเหนือตาข่ายและส่วนท่ีสูงข้ึน
ไปของตาข่าย ง.การตบลูกบอลของผูเ้ล่นแดนหลงัหรือตวัรับอิสระ จ. การตบลูกท่ีตวัรับอิสระส่งมาใหด้ว้ยมือ
บน (SET) ในขณะท่ีอยูใ่นแดนหนา้ ฉ.ลูกบอลท่ีขา้มแดนใตต้าข่าย  
  15.3.3  เม่ือส้ินสุดการแข่งขนั ตอ้งตรวจสอบและลงนามในโดยบนัทึกการแข่งขนั 
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   กติกาข้อที ่16. ผู้ตัดสินที ่2 (SECOND REFEREE) 
 

16.1   ต าแหน่ง (LOCATION) 
ผูต้ดัสินท่ี 2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยนืใกลเ้สานอกเขตสนามดา้นตรงขา้มกบัผูต้ดัสินท่ี 1 แต่หนัหนา้

เขา้หากนั 
16.2   อ านาจ (AUTHORITY) 

   16.2.1  เป็นผูช่้วยผูต้ดัสินท่ี 1 แต่มีขอบเขตในการตดัสินเป็นของตนเองดว้ย ถา้ผูต้ดัสินท่ี 1 ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ผูต้ดัสินท่ี 2 จะท าหนา้ท่ีแทน 
 16.2.2  ใหส้ัญญาณมือแสดงการผดิกติกาท่ีนอกเหนืออ านาจการตดัสินท่ี 2 โดยไม่เป่านกหวดี 
 แต่ตอ้งไม่เนน้เตือนการกระท าผดินั้นต่อผูต้ดัสินท่ี 1  

16.2.3  ควบคุมการท างานของผูบ้นัทึกการแข่งขนั  
16.2.4  ควบคุมผูร่้วมทีมท่ีนัง่บนมา้นัง่   และรายงานการผิดมารยาทของผูร่้วมทีมเหล่าน้ีต่อ 

ผูต้ดัสินท่ี 1  
 16.2.5  ควบคุมผูเ้ล่นในเขตอบอุ่นร่างกาย  

16.2.6  อนุญาตใหห้ยดุการแข่งขนั ควบคุมเวลาและปฏิเสธขอหยดุการ แข่งขนัท่ีไม่เหมาะสม  
16.2.7  ควบคุมจ านวนคร้ังท่ีแต่ละทีมขอเวลานอกและขอเปล่ียนตวัและตอ้งรายงานการขอ 

เวลานอกคร้ังท่ี 2 และขอเปล่ียนตวัผูเ้ล่นท่ีคร้ังท่ี 5 และ 6 ใหผู้ต้ดัสินท่ี 1 และผูฝึ้กสอนท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  
16.2.8  กรณีท่ีผูเ้ล่นบาดเจบ็  มีอ านาจใหท้ าการเปล่ียนตวัตามขอ้ยกเวน้    หรืออนุญาตใหท้ า 

การรักษาพยาบาล 3 นาทีก็ได ้ 
16.2.9  ตรวจสภาพพื้นสนาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขตรุกระหวา่งการแข่งขนัตอ้งตรวจลูกบอลวา่ 

คงสภาพถูกตอ้งสมบูรณ์ตามระเบียบการแข่งขนัดว้ย  
16.2.10 ควบคุมผูร่้วมทีมในพื้นท่ีลงโทษ และรายงานการผดิมารยาทใหผู้ต้ดัสินท่ี 1 ทราบ  

 16.3   ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITY) 
 16.3.1  ตรวจต าแหน่งท่ีถูกตอ้งของผูเ้ล่นในสนามใหเ้ป็นไปตามใบส่งต าแหน่งก่อนเร่ิมตน้เล่น 

แต่ละเซต และเม่ือจ าเป็นจะตรวจสอบต าแหน่งของผูเ้ล่นในสนามขณะนั้น ตามใบส่งต าแหน่ง 
16.3.2  ตอ้งตดัสินใจ เป่านกหวดีและแสดงสัญญาณมือระหวา่งการแข่งขนัดงัน้ี 

16.3.2.1  การล ้าเขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้มและท่ีวา่งใตต้าข่าย  
16.3.2.2  ฝ่ายรับลูกเสิร์ฟผดิต าแหน่ง  
16.3.2.3  ผูเ้ล่นถูกตาข่ายและเสาอากาศทางดา้นขา้งของสนามท่ีผูต้ดัสินท่ี 2 ยนือยู ่ 
16.3.2.4  การสกดักั้นท่ีผดิกติกาของผูเ้ล่นแดนหลงั หรือการพยายามท าการสกดักั้น

โดยตวัรับอิสระ  
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16.3.2.5  ลูกบอลถูกส่ิงของนอกสนามหรือถูกพื้นสนามในขณะท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 อยูใ่น
ต าแหน่งท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้ 

16.3.2.6  เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัตอ้งลงช่ือในใบบนัทึกการ  
 
   กติกาข้อที ่17  ผู้บันทกึ (SCORER) 
 
 17.1    ต าแหน่ง (LOCATION) 

 ผูบ้นัทึกจะนัง่ท าหนา้ท่ี ณ โต๊ะบนัทึกการแข่งขนัท่ีอยูค่นละดา้นของสนามกบัผูต้ดัสินท่ี 1 แต่
หนัหนา้เขา้หากนั 
   17.2    ความรับผดิชอบ (RESPPONSIBILITIES) 

 บนัทึกผลการแข่งขนัตามกติกาการแข่งขนัและร่วมมือกบัผูต้ดัสินท่ี 2 ตอ้งกดกร่ิงหรืออุปกรณ์
ท่ีท าใหเ้กิดเสียงเป็นสัญญาณแจง้ผูต้ดัสินเม่ือมีเร่ืองตอ้งรับผดิชอบเกิดข้ึน 
 17.2.1  ก่อนเร่ิมการแข่งขนัแต่ละนดัและแต่ละเซต ผูบ้นัทึกตอ้ง 
  17.2.1.1  บนัทึกขอ้มูลการแข่งขนัและของทีมตามขั้นตอนการปฏิบติังาน และตอ้งให้
หวัหนา้ทีมและผูฝึ้กสอนทั้งสองทีมลงนาม 
  17.2.1.2  บนัทึกต าแหน่งเร่ิมตน้เล่นของแต่ละทีมจากใบส่งต าแหน่ง ถา้ไม่ไดรั้บใบส่ง
ต าแหน่งตามเวลาท่ีควรไดรั้บจะตอ้งแจง้ใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 ทราบทนัที 
  17.2.1.3  บนัทึกหมายเลขและช่ือของตวัรับอิสระ 
 17.2.2  ระหวา่งการแข่งขนั ผูบ้นัทึกตอ้ง 
  17.2.2.1  บนัทึกคะแนนท่ีไดแ้ละตอ้งแน่ใจวา่ป้ายคะแนนแสดงคะแนนท่ีถูกตอ้ง 
  17.2.2.2 ควบคุมล าดบัการส่งต าแหน่ง หากมีการผดิต าแหน่งเม่ือใดตอ้งแจง้ใหผู้ต้ดัสิน
ทราบทนัทีหลงัจากท าการเสิร์ฟแลว้ 
  17.2.2.3  บนัทึกการขอเวลานอกและการเปล่ียนตวัผูเ้ล่น ควบคุมจ านวนคร้ังและแจง้
ใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 ทราบ 
  17.2.2.4  ถา้การขอหยดุการแข่งขนัผดิกติกาตอ้งแจง้ใหผู้ต้ดัสินทราบ 
  17.2.2.5  แจง้การเสร็จส้ินของแต่ละเซต  การเร่ิมตน้และการส้ินสุดของเวลานอกทาง
เทคนิคแต่ละคร้ัง และคะแนนท่ี 8 ในเซตตดัสินใหผู้ต้ดัสินทราบ 
  17.2.2.6  บนัทึกการลงโทษทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน 
  17.2.2.7  บนัทึกเหตุการณ์อ่ืน ๆท่ีผูต้ดัสินท่ี 2  แจง้ เช่น การยดึเวลาหยดุการแข่งขนั 
การเปล่ียนตวัท่ีไดรั้บการยกเวน้ เวลาท่ีเร่ิมการแข่งขนัใหม่ การมีเหตุขดัขวางจากภายนอก เป็นตน้ 
 17.2.3 เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัแต่ละนดั ผูบ้นัทึกตอ้ง 
   17.2.3.1  บนัทึกผลส้ินสุดของการแข่งขนั 
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   17.2.3.2  หากมีการประทว้งผูต้ดัสินท่ี 1 อนุญาตไวแ้ลว้  ตอ้งเขียนหรืออนุญาตให้
หวัหนา้ทีมแจง้เหตุของการประทว้งลงในใบบนัทึก 
   17.2.3.3  หลงัจากลงนามในใบบนัทึกแลว้  ตอ้งให้หวัหนา้ทีมและผูต้ดัสินลงนาม
ตามล าดบั  
 
  กติกาข้อที ่18 ผู้ก ากบัเส้น (LINE JUDGES) 
 
 18.1   ต าแหน่ง (LOCATION) 
    ถา้ใชผู้ก้  ากบัเส้น 2 คน จะยนืเป็นแนวเฉียงใกลก้บัทางขวามือของผูต้ดัสิน แต่ละคนห่างจาก 
มุมสนาม 1 - 2 เมตร   ผูก้  ากบัเส้นทั้งสองจะควบคุมทั้งเส้นหลงัและเส้นขา้งทางดา้นของตนเอง  ส าหรับใน 
การแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการตอ้งมีผูก้  ากบัเส้น  
4 คน  ผูก้  ากบัเส้นจะยนืในเขตรอบสนามห่างจากมุมสนามแต่ละมุม 1 - 3  เมตร  ตามแนวทางสมมติท่ีต่อ 
ออกไปของเส้นท่ีแต่ละคนควบคุมอยู ่

18.2    ความรับผดิชอบ (RESPONAIBILITIES) 
 ผูก้  ากบัเส้นปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชธ้งขนาด 40 x 40 เซนติเมตร ดงัท่ีแสดงในรูปการใหส้ัญญาณ 

      18.2.1  ใหส้ัญญาณลูก "ดี" ลูก "ออก" เม่ือลูกบอลตกลงบนพื้นใกลเ้ส้นของแต่ละคน 
    18.2.2  ใหส้ัญญาณวา่ลูกถูกผูเ้ล่นของทีมท่ีเป็นฝ่ายรับแลว้ลูกออกสนาม 
 18.2.3  ใหส้ัญญาณเม่ือลูกบอลถูกเสาอากาศ   หรือลูกบอลท่ีเสิร์ฟขา้มตาข่ายออกนอกเขตท่ี
ก าหนดใหข้า้มตาข่าย เป็นตน้ 
 18.2.4  ใหส้ัญญาณถา้ผูเ้ล่นเหยยีบนอกเขตสนามของตนเองขณะท าการเสิร์ฟ  (ยกเวน้ผูเ้สิร์ฟ
เท่านั้น) 
 18.2.5  ใหส้ัญญาณเม่ือเทา้ของผูเ้สิร์ฟผิดกติกา 

 18.2.6  ใหส้ัญญาณเม่ือผูเ้ล่นถูกเสาอากาศขณะอยูใ่นลกัษณะเล่นลูกบอลหรือกีดขวางการเล่น 
ลูกดา้นสนามแข่งขนัท่ีรับผดิชอบ 
 18.2.7  ใหส้ัญญาณลูกขา้มตาข่ายนอกเขต และขา้มตาข่ายไปยงัแดนของทีมตรงขา้ม   หรือถูก 
เสาอากาศทางดา้นสนามแข่งขนัท่ีรับผดิชอบ 
 18.2.8  ถา้ผูต้ดัสินท่ี 1 ร้องขอ ผูก้  ากบัเส้นตอ้งแสดงสัญญาณซ ้ า  
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 กติกาข้อที ่19 สัญญาณตามกติกาการแข่งขัน (OFFICIAL SIGNALS) 
 

19.1  สัญญาณมือของผู้ตัดสิน (REFEREES' HAND SIGNALS) 
 ผูต้ดัสินตอ้งแสดงสัญญาณมือแสดงเหตุผลของการเป่านกหวดี (ท่ีเป่าเพื่อแสดงการกระท าผดิ 

หรือเพื่อหยดุการแข่งขนั) ตอ้งแสดงสัญญาณคา้งไวช้ัว่ขณะหน่ึง และถา้แสดงสัญญาณดว้ยมือขา้งเดียวตอ้งใช้
มือขา้งเดียวกบัทีมท่ีท าผิดกติกาหรือขอหยดุการแข่งขนั 

19.2 สัญญาณธงของผู้ก ากบัเส้น (LINE JUDGES' FLAG SIGNALS) 
 ผูก้  ากบัเส้นตอ้งแสดงสัญญาณธงตามลกัษณะของการท าผดิกติกาท่ีเกิดข้ึน  และตอ้งคา้งไว ้

ชัว่ขณะหน่ึง 
 

 สรุป 

1. ถา้ลูกบอลท าใหต้าข่ายฉีกขาดหรือท าใหต้าข่ายหลุด ใหย้กเลิกการเล่นลูกนั้นและใหเ้ร่ิมเล่นใหม่ 
2. ผูท่ี้รับลูกเสิร์ฟจากฝ่ายตรงขา้ม จะท าการสกดักั้นหรือตบลูกบอลไม่ได ้
3. แต่ละทีมจะขอเวลานอกได ้2 คร้ังต่อเซต 
4. เม่ือลูกบอลพุง่ไปถูกตาข่ายและเป็นเหตุใหต้าข่ายไปถูกฝ่ายตรงขา้มถือวา่ไม่ผดิกติกา 
5. ผูเ้ล่นถูกตาข่าย ในกรณีท่ีมีการเล่นลูกในแถวหนา้ ถือวา่ผดิกติกา 
6. ผูเ้ล่นถูกลูกบอลในแดนของฝ่ายตรงขา้ม ก่อนหรือระหวา่งการเล่นลูกบอลของฝ่ายตรงขา้มถือวา่

ผดิกติกา 
7. การเล่นลูกบอลคนเดียวติดต่อกนัสองคร้ัง เช่น ตั้งลูกเองแลว้ตบลูกบอล ถือวา่ผดิกติกา 
8. หากฝ่ายรับบล็อกลูกบอลกลบัไปถูกศีรษะของผูท่ี้ตบลูกบอลมา แลว้ลูกบอลเคล่ือนไปถูกเสา

อากาศ ลกัษณะน้ีถือวา่ฝ่ายตบท าลูกบอลออกเพราะลูกบอลถูกเสาอากาศแลว้ 
9. ลูกบอลท่ีขา้มแนวตาข่ายไปยงัเขตรอบสนามของทีมตรงขา้มแลว้ โดยบางส่วนหรือทุกส่วนของ

ลูกบอลอยูภ่ายนอกพื้นท่ีส าหรับขา้มตาข่าย อาจน ากลบัมาเล่นไดอี้ก ถา้ผูเ้ล่นไม่ถูกดา้นเดียวกบัสนาม ฝ่ายตรง
ขา้มจะกีดขวางการเล่นลูกน้ีไม่ได ้

10. ในเซตตดัสิน ทีมใดท าคะแนนได ้8 คะแนน ให้ท าการเปล่ียนแดนทนัที และต าแหน่งของผูเ้ล่น
ใหเ้ป็นไปเหมือนเดิม 

 

 

http://www.kruchai.net/Rule_volley.htm#top#top
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การตั้งรับจากการเสิร์ฟ  มีวธีิการตั้งรับจากการเสิร์ฟหลายๆ วิธี  ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของ

ผูเ้ล่น   ถา้ผูเ้ล่นมีความคล่องตวัสูง  วธีิการตั้งรับก็เป็นไปแบบหน่ึง ถา้ผูเ้ล่นมีความคล่องตวันอ้ย  วิธีการตั้งรับ
ก็เป็นไปอีกแบบหน่ึง  และคิดเสมอวา่ “ตั้งรับตอ้งเป็นฝ่ายรุก”  รูปแบบการตั้งรับการเสิร์ฟโดยทัว่ๆ ไปจะมี
ดว้ยกนั ๓ แบบ 
1.  แบบตวั M                                                                  

 
 
 
 
 

 
2. แบบตวั W 

 
 
 
 
 

หมายถึง ตาข่าย 
3.  แบบตวั U 
         
                
 
 
 
           สัญลกัษณ์              หมายถึงผูเ้ล่นยนืตามต าแหน่ง              

             หมายถึง  ผูเ้ล่นสองมือบน ตาข่าย 
 

  
   

           แบบฝึกเม่ือเป็นฝ่ายตั้งรับ (รับลูกเสิร์ฟ) 
 

ตาขา่ย 

ตาขา่ย 
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   แบบฝึกที ่ 1 การเล่นทมี 
 

 
 
 
วธีิการฝึก 

1.  ครูโยนลูกบอลใหผู้ย้นืจุดท่ี 1  ผูเ้ล่นรับลูกสองมือล่างไปยงัผูเ้ล่นจุดท่ี  2   
2.  ผูย้นืจุดท่ี 2 เล่นลูกสองมือบนไปจุดท่ี 3 และผูย้นืจุดท่ี 3 กระโดดตบบอลขา้มไปแดนตรงขา้ม 
3.  นกัเรียนท่ีฝึกแลว้ให้ต่อทา้ยแถวจนครบทุกคน แลว้เปล่ียนต าแหน่งการยนืเล่น จุดท่ี 1  ไปยนื 

ท่ีจุด 2  จุดท่ี 2  ไปยนืจุดท่ี 3  จุดท่ี 3  ไปยนืจุดท่ี 1  แลว้สลบัฝึกจนครบทุกจุด 
 
สัญลกัษณ์ในกจิกรรม           = ครู                     = นักเรียน                                = ตาข่าย     

     =  ต่อท้ายแถว                          =  เส้นแนวทางการส่งลูก        
 
 
 
 
 

 
 

จุดที ่3 
จุดที ่2 

จุดที ่1 

   ตาข่าย 
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                   แบบฝึกที ่2 การเล่นทมี  4  จุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิฝึกปฏิบัติ 
จุดท่ี 1  เป็นจุดเสิร์ฟ  โดยเสิร์ฟดว้ยมือบน  หรือมือล่าง  ไปใหจุ้ดท่ี 2 
จุดท่ี 2  เป็นจุดท่ีรับลูกบอลจากจุดท่ี 1 โดยรับดว้ยลูกสองมือล่าง ไปใหจุ้ดท่ี 3 
จุดท่ี 3  เป็นจุดเล่นลูกสองมือบน  โดยรับจากจุดท่ี 2 แลว้เล่นลูกสองมือบนไปใหจุ้ดท่ี 4 
จุดท่ี 4  เป็นจุดรับลูกบอล  โดยแกปั้ญหาจะเล่นลูกสองมือล่าง  สองมือบน  หรือตบลูกวอลเลยบ์อล 
           ก็ได ้   เม่ือฝึกแลว้ให้ต่อทา้ยแถว  และเปล่ียนการฝึกใหค้รบทุกจุด 
 
สัญลกัษณ์ในกจิกรรม           = ครู                                            = นักเรียน                     = ตาข่าย              
                                   
                                                =  ต่อท้ายแถว                          =  เส้นแนวทางการส่งลูก    

     จุดที ่2 

จุดที ่3 

จุดที ่1 

จุดที ่4 

ตาข่ายวอลเลยบ์อล 
เสาวอลเลยบ์อล 
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แบบฝึกรับส่งลูกบอลข้ามตาข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิปฏิบัติ 

1.  แบ่งผูเ้ล่นขา้งละ 6 คน ยนืตามต าแหน่ง   
2.  ผูเ้ล่นทีม Bโยนลูกบอลให้ขา้มตาข่ายไปฝ่ายทีม A จุดใดก็ได ้  

 3.  ฝ่ายทีม A  เล่นลูกบอลสองมือล่าง และเล่นลูกต่อใหเ้พื่อนฝ่ายเดียวกนั  ซ่ึงเป็นการเล่นลูกบอล 
คร้ังท่ี 2 และเล่นลูกใหเ้พื่อนเป็นคร้ังท่ี 3 แลว้รับลูกบอลคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งเล่นลูกบอลใหข้า้มไปยงัฝ่ายทีม B 
โดยตอ้งมีทกัษะในการแกปั้ญหา วา่ลูกท่ีมาจะเล่นลูกทกัษะใด (การเล่นลูกบอลตอ้งใช ้2 มือเล่นลูกขา้มไป  
หา้มใชมื้อเดียว) 
 4.  ฝ่ายทีม B โตบ้อลกลบัเช่นเดียวกนั  จนกวา่บอลจะตกในแดนใด 
 หมายเหตุ  ถา้ฝ่ายใดท าลูกบอลตกในแดนของตนเอง  หรือโยนลูกขา้มตาข่ายตกออกนอกสนามเป็น
ฝ่ายเสียคะแนน 1 คะแนน  ฝ่ายใดท าคะแนนถึง 10 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ  การโยนเร่ิมเล่นให้ผลดัเปล่ียน
โยนคนละคร้ัง 
 
สัญลกัษณ์ในกจิกรรม           = ครู                     = นกัเรียนทีม A               = นกัเรียนทีม B              
                                         
                                                               =   ตาข่าย                                            = วถีิการเล่นลูก 
 

แบบฝึกที ่3 การเล่นทมี

วอลเลย์บอล 
 

ตาข่าย 
ผูเ้ล่นทีม  B 

ผูเ้ล่นทีม  A 
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ข้อสอบวดัผลสัมฤทธิ์ท้ายบทหลงัเรียน              
กติกา และการเล่นทีม 

 
จ านวน   10   ข้อ        เวลา   10  นาท ี        คะแนนเต็ม   10  คะแนน 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ( )  ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบ ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 
   1.  ผูเ้ล่นต าแหน่งท่ี 3  ยนืท่ีจุดใด 

 ก.  จุดเสิร์ฟ    
 ข.  หนา้ขวา 
  ค.  กลางซา้ย    

 ง.  กลางหนา้ 
   2.  กีฬาวอลเลยบ์อลใชผู้เ้ล่นฝ่ายละก่ีคน 

 ก.  5  คน                              
 ข.  6  คน 
 ค.  7  คน                            

 ง.  8  คน 
   3.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบักติกากีฬาวอลเลยบ์อล 
        ก.  สนามเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง  10  ยาว   20 เมตร 
        ข.  แถบขา้ง เป็นแถบสีขาว2  เส้นกวา้ง 5 เซนติเมตร   ยาว    50  เซนติเมตร 
        ค.  หมายเลขท่ีติดเส้ือได ้คือเบอร์ 1- 18 เท่านั้น 
        ง.  เสาอากาศเป็นแท่งกลมนิยมใชสี้ ขาว – ด า 
   4.  ขอ้ใดไม่ใช่กติกาในการเล่นวอลเลยบ์อล 
        ก.  ผูเ้ล่นใชอ้วยัวะทุกส่วนในการเล่นบอลได ้
        ข.  ผูเ้ล่นคนเดียวจะเล่นบอลติดกนั  2  คร้ังไม่ได ้
        ค.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ล ้าเส้นแบ่งแดนกนั 
       ง.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ถูกตวัผูเ้ล่นอีกฝ่าย 
   5.  การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งอาศยัคุณธรรมขอ้ใด 
 ก.  ความอดทน                   
 ข.  ความรอบคอบ 

 ค.  ความกลา้หาญ               
 ง.  ความสามคัคี 
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     กติกา และการเล่นทมี  (ต่อ) 
 
 

   6.  ในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลในกรณีท่ีทั้ง 2 ทีมไดช้นะ  เท่ากนั 1 : 1  การแข่งขนัในเซต 
         ตดัสินจะแข่งกนั  ก่ีคะแนน 
       ก.  27  คะแนน              
         ข.  25   คะแนน 
      ค.  20  คะแนน             
        ง.  15   คะแนน   
   7.  การเล่นวอลเลยบ์อลในกรณีใดจะไดน้บัแตม้  

 ก.  ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกแลว้อีกฝ่ายหน่ึงรับไม่ได ้
 ข.  ฝ่ายหน่ึงแตะถูกตวัอีกฝ่ายหน่ึง 
 ค.  ฝ่ายหน่ึงเสิร์ฟลูกขา้มตาข่ายได ้

 ง.  ฝ่ายหน่ึงเอ้ือมมือปัดลูกเหนือแดนฝ่ายตรงขา้มได ้
   8.  กีฬาวอลเลยบ์อลเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศใด 

 ก.  อินโดนีเซีย                     
 ข.  ฟิลิปปินส์                          

 ค.  สหรัฐอเมริกา     
 ง.  เกาหลี 
   9.  ในการเล่นวอลเลยบ์อล ผูเ้ล่นตอ้งใชส่้วนใดของร่างกายมากท่ีสุด 

 ก.  เทา้               
 ข.  มือ 
 ค.  ศีรษะ           

 ง.  ล าตวั 
10.  ประโยชน์ของการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลในขอ้ใดท่ีมีผลต่อสังคม 

 ก.  ช่วยคลายความเครียด 
ข.  เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
ค.  เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง 

       ง.  ส่งเสริมความเช่ือมัน่  แกปั้ญหาได ้ 
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แบบทดสอบหลงัเรียนกฬีาวอลเลย์บอลขั้นพืน้ฐาน 

 
จ านวน   30   ข้อ        เวลา   30  นาท ี        คะแนนเต็ม   30  คะแนน 

 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  กากบาท ()ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. กีฬาวอลเลยบ์อลเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศใด 

   ก.  อินโดนีเซีย                    
   ข.  ฟิลิปปินส์                          
   ค.  สหรัฐอเมริกา    

          ง.  เกาหลี 
2. การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลตอ้งอาศยัคุณธรรมขอ้ใด 

   ก.  ความอดทน                  
   ข.  ความรอบคอบ 

          ค.  ความกลา้หาญ              
          ง.  ความสามคัคี 
3.  การอบอุ่นร่างกายท าเพื่อประโยชน์ในขอ้ใด 

    ก.  ป้องกนัการเป็นไข ้
    ข.  ป้องกนัอาการต่ืนเตน้ตกใจ 
    ค.  ป้องกนัการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือ 
    ง.  ป้องกนัจุดอ่อนของเกมการรับ 

4.  การเคล่ือนท่ีเขา้รับลูกบอลลกัษณะต่างๆ  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  หมายความวา่อยา่งไร 
          ก.  มีความแขง็แรง 
          ข.  มีความอดทน 
          ค.  มีความคล่องแคล่ววอ่งไว 
          ง.  มีความอ่อนตวัมาก 
5. ในการเล่นวอลเลยบ์อล ผูเ้ล่นตอ้งใชส่้วนใดของร่างกายมากท่ีสุด 

   ก.  เทา้               
   ข.  มือ 

          ค.  ศีรษะ   
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          ง.  ล าตวั   
 

6.  นกัเรียนคนใดปฏิบติัขั้นตอนการทรงตวัดีท่ีสุด 

           ก.  นุช ยนืเทา้ใดเทา้หน่ึง ห่างเกิน 1 ช่วงไหล่ ส้นเทา้เปิด ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั           
           ข.  นิด  ยนืเทา้ใดเทา้หน่ึงไปขา้งหนา้ ยนืเตม็เทา้ ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั 
           ค.  หน่อย ยนืเทา้ชิดกนั สองเทา้เปิด ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั   
           ง.  ยนืเทา้ชิดกนั ยนืเต็มตวั ยอ่เข่า แขนอยูข่า้งล าตวั 
7.  กรณีลูกวอลเลยบ์อลถูกส่งมาทางดา้นซา้ยห่างจากตวัผูเ้ล่นประมาณ 2 –3 กา้ว  ผูเ้ล่นควรท าอยา่งไร 
           ก.  การวิง่-กา้ว-ยอ่ 
           ข.  การกา้ว-ไขว-้กา้ว 
           ค.  การกา้ว-ลาก-ชิด 
           ง.   เอียงตวัแลว้ยืน่แขนไปเล่น 
8.  ขอ้ใดเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีใชม้ากท่ีสุดในการเล่นวอลเลยบ์อล 
           ก.  การเสิร์ฟ    
           ข.  การตบ                                                                
           ค.  การเล่นลูกสองมือล่าง            
           ง.  การเล่นลูกสองมือบน 
9.  ขอ้ใดไม่ใช่โอกาสท่ีจะเล่นลูกสองมือล่าง 
           ก.  เพื่อส่งลูกบอลใหต้วัเซตตั้งตบ   
           ข.  เพื่อส่งบอลขา้มตาข่ายไปฝ่ายตรงขา้ม 
           ค.  เพื่อตีบอลคร้ังท่ี 2 ส าหรับตบ    
           ง.  เพื่อใชใ้นการเสิร์ฟบอล     
10.  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเล่นลูกสองมือบนส่วนใหญ่จะเล่นลูกคร้ังท่ีเท่าไร 
           ก.  ลูกท่ี 1    
           ข.  ลูกท่ี  2        
           ค.  ลูกท่ี  3    
           ง.  ขอ้ ก และ ค ถูก 
11.  นกัเรียนคิดวา่ต าแหน่งท่ีเหมาะสมจะเล่นลูกสองมือบนไดดี้ท่ีสุด  คือต าแหน่งใด 
           ก.  ต าแหน่งกลางหลงั   
           ข.  ต าแหน่งกลางหนา้ 

            ค.  ต าแหน่งหนา้ซา้ย   
    ง.  ต าแหน่งหนา้ขวา 
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12.  เป้าหมายส าคญัของการเล่นลูกสองมือบนเพื่ออะไร       
           ก.  ส่งลูกบอลใหเ้พื่อน เล่นลูกสองมือ  
           ข.  เพื่อใหเ้พื่อนในทีมตบลูกบอล        
           ค.  เพื่อเปล่ียนทิศทางความสนใจคู่ต่อสู้ 
           ง.  เพื่อหลอกล่อคู่ต่อสู้   
13.  การวางมือ เล่นลูกสองมือบน ควรปฏิบติัอยา่งไร 
           ก.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล 10  เซนติเมตร 
           ข.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล  20  เซนติเมตร 
           ค.  วางระดบัศีรษะ ห่างจากลูกบอล  10 เซนติเมตร 
           ง.  วางยดืสุดแขนของตนเอง 
14.  จุดมุ่งหมายของการเสิร์ฟคือขอ้ใด 
           ก.  เป็นการสร้างเกมรุก 
           ข.  การส่งลูกขา้มตาข่าย 
           ค.  เป็นการท าคะแนนโดยตรง 
           ง.  เป็นการส่งลูกเขา้เล่นคร้ังแรก 
15. ในการเสิร์ฟลูกมือล่าง ถา้คนถนดัมือซา้ย จะตอ้งวางเทา้ในลกัษณะใด                  
           ก.  เทา้ชิดติดกนั       
           ข.  เทา้ทั้งสองขา้งเสมอกนั   
           ค.  เทา้ขวากา้วออกไปขา้งหนา้    
           ง.  เทา้ซา้ยกา้วออกไปขา้งหนา้ 
16.  เหตุใดจึงตอ้งเหวีย่งแขนตามลูกบอลหลงัการเสิร์ฟลูกไปแลว้ 
           ก.  เพื่อใหลู้กเสิร์ฟแรงข้ึน 
           ข.  เพื่อไม่ใหเ้สียจงัหวะ 
           ค.  เพื่อเป็นการผอ่นแรง 
           ง.  เพื่อช่วยบงัคบัทิศทางลูกบอล 
17.  การเสิร์ฟท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดคือการเสิร์ฟแบบใด 
           ก.  การเสิร์ฟลูกมือล่างดา้นหนา้ 
           ข.  การเสิร์ฟลูกมือล่างดา้นขา้ง 
           ค.  การเสิร์ฟลูกมือบนดา้นหนา้ 
           ง.  การเสิร์ฟลูกมือบนดา้นขา้ง 
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 18.  การเสิร์ฟขอ้ใด ถือวา่เป็นลูกดี 
         ก. นุชโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตรงขา้ม 
         ข. นิดโยนบอลและเสิร์ฟออกจากมือ บอลถูกตาข่ายและบอลลงแดนตนเอง 
         ค. หน่อยโยนบอลและเสิร์ฟเทา้เหยยีบเส้นหลงั ก่อนบอลออกจากมือ 
         ง. นนัยนืต าแหน่งกลางหลงัแลว้เสิร์ฟลูกบอลลงใน แดนตรงขา้ม 
19.  สถานการณ์ในขอ้ใด เป็นการตบลูกวอลเลยบ์อลไดดี้ท่ีสุด 
         ก.  ด.ช.ใจดีใชข้อ้มือในการตีลูก  
         ข.  ด.ช.ใจเยน็ใชห้ลงัมือในการตีลูก  
         ค.  ด.ช.ใจร้อนใชฝ่้ามือในการตีลูก 
         ง.  ด.ช.ใจถึงใชป้ลายน้ิวมือในการตีลูก 
20.  การตบลูกท่ีไดผ้ลดีข้ึนอยูก่บัผูเ้ล่นขอ้ใด 
         ก.  ผูเ้สิร์ฟ     
         ข.  ผูท่ี้รับลูกคนแรก  
         ค.  ผูจ้ดัการทีม   
         ง.  ผูเ้ล่นท่ีอยูห่นา้ซา้ยเสมอ 
21.  ลูกท่ีนกักีฬาสามารถตบลูกไดดี้ จะไดม้าจากต าแหน่งในขอ้ใด                                        
          ก.  ผูเ้สิร์ฟฝ่ายตรงขา้ม  
          ข.  ผูเ้ล่นกลางหนา้       
      ค.  ผูเ้ล่นหลงัซา้ย   

          ง.  ผูเ้ล่นลูกสองมือบน 
22.  ต าแหน่งในขอ้ใดท่ีสามารถตบลูกบอลไดดี้ท่ีสุดคือ 
          ก.  ต าแหน่งหนา้ซา้ย- หนา้ขวา  
          ข.  ต าแหน่งหนา้ขวา – กลางหลงั  
      ค.  ต าแหน่งกลางหลงั –หนา้ซา้ย   

          ง.  ต าแหน่งหลงัขวา -หลงัซา้ย   
23.  การสกดักั้นเป็นหนา้ท่ีของผูเ้ล่นต าแหน่งใด 
          ก.  ผูเ้ล่น สามคนแดนหนา้   
          ข.  ผูเ้ล่นสามคนแดนหลงั 
          ค.  ผูท่ี้เป็นหวัหนา้ทีม 
          ง.  ผูเ้สิร์ฟ 
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24. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามหลกัการสกดักั้น 
           ก.  ยนืแยกเทา้ออกประมาณ 1  ช่วงไหล่ 
           ข.  มือทั้งสองยกข้ึนกางฝ่ามือออก 
           ค.  งอเข่าเล็กนอ้ย เพื่อสปริงขอ้เทา้ 
           ง.  ศีรษะตั้งตรง  มองหนัไปดา้นหลงั 
25.  ถา้เราใชก้ารสกดักั้นสองคน ควรเป็นต าแหน่งใด 
           ก.  หนา้ซา้ย – หลงัขวา  
           ข.  หนา้ขวา - กลางหลงั 
           ค.  หนา้ซา้ย – กลางหนา้  
           ง.  กลางหลงั – กลางหนา้ 
26.  ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการตบลูกบอลท่ีไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ  
           ก.  ความสูงของลูกบอล   
           ข.  ความเร็วของลูกบอล 
           ค.  ความแรงของลูกบอล   
           ง.  ความอ่อนตวัของนกักีฬา    
27. กีฬาวอลเลยบ์อลใชผู้เ้ล่นฝ่ายละก่ีคน 

    ก.  5  คน                            
    ข.  6  คน 
    ค.  7  คน                            

           ง.  8  คน 
28.  ขอ้ใดไม่ใช่กติกาในการเล่นวอลเลยบ์อล 
           ก.  ผูเ้ล่นใชอ้วยัวะทุกส่วนในการเล่นบอลได ้
           ข.  ผูเ้ล่นคนเดียวจะเล่นบอลติดกนั  2  คร้ังไม่ได ้
           ค.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ล ้าเส้นแบ่งแดนกนั 
           ง.  ผูเ้ล่นแต่ละทีมตอ้งไม่ถูกตวัผูเ้ล่นอีกฝ่าย 
29.  ทีมท่ีชนะการแข่งขนัในแต่ละเซตจะตอ้งท าคะแนนไดก่ี้คะแนน 

     ก.  15  คะแนน  
     ข.  20  คะแนน 
     ค.  25  คะแนน 

           ง.  27  คะแนน 
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30. เม่ืออยูใ่นสถานการณ์เกมรับ  ผูท่ี้อยูต่  าแหน่งกลางหลงั ควรเป็นผูเ้ล่นท่ีมีทกัษะในการเล่น  แบบใดไดดี้ 
          ก.  เล่นลูกสองมือบนไดดี้ 
          ข.  เล่นลูกหยอดไดดี้ 
          ค.  เล่นลูกสองมือล่างไดดี้ 
          ง.  ตบลูกไดรุ้นแรงและแม่นย  า        
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เฉลย 
ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท้ายบท

ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

1.  ง 2.  ข 3.  ค 4.  ค 5.  ง 
 

6.  ง 7.  ก 8.  ค 9.  ข 10.  ข 
 

 
 
 

เฉลย 
แบบทดสอบหลังเรียน 

กฬีาวอลเลย์บอลขั้นพืน้ฐาน 
 
 
 

 

1.  ค 2.  ง   3.  ค   4.  ค   5.  ข   
 

6.  ก  7.  ค   8.  ค   9.  ง   10.  ข   
 

11.  ข  
   

12.  ข  13.  ก  14.  ค   15.  ค  
 

16.  ง  17.  ก  18.  ก   19.  ค   20.  ข   
 

21.  ง   22.  ก   23.  ก   24.  ง   25.  ค   
 

26.  ง  27.  ข   28.  ค   29.  ค   30.  ค   
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