บทที่ 1
ความรู้ ทวั่ ไปของกีฬาสควอช
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของกีฬาสควอช
กีฬาสควอชเป็ นเกมการเล่นชนิดหนึ่งที่มีการเริ่ มเล่นตั้งแต่เมื่อใดไม่มี
หลักฐานที่ยนื ยันปรากฏแน่ชดั
แต่อย่างไรก็ตามได้มีการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เกี่ยวกับความเป็ นมาของกีฬาสควอชได้อย่างน่าเชื่อถือ และได้มีการบันทึกไว้วา่ ในช่วง
ศตวรรษที่ 19 กีฬาที่ใช้อปุ กรณ์การเล่นที่เป็ นลักษณะใช้ไม้แร็ กเก็ต และลูกบอลเป็ นกีฬาที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย อาทิเช่น เทนนิส เป็ นต้น และได้เกิดเหตุการณ์ที่สาํ คัญซึ่ง
เป็ นที่มาของกีฬาสควอชขึ้นในคุกฟลีทพริ ชซัน (Fleet Prision) กรุ งลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ โดยมีนกั โทษที่อยูใ่ นคุกได้นาํ เอาไม้แร็ กเก็ตเทนนิสมาตีลูกบอลที่มีขนาดเล็กและ
แข็งกระทบผนังรอบๆ ห้องคุมขังเป็ นการเล่น เพื่อการออกกําลังกาย ต่อมาเกมการเล่นนี้
กลับได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายไปสู่ โรงเรี ยนชุมชนของประเทศอังกฤษ
ในปี ค.ศ.1830 (พ.ศ.2373) ได้เกิดเหตุการณ์ที่สาํ คัญอีกครั้งหนึ่งขึ้นที่
โรงเรี ยนที่มีชื่อว่าฮาร์โรว์ (Harrow School) ในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ กล่าวคือได้มี
นักเรี ยนนําเอาลูกบอลที่ทาํ ด้วยยางมาตีกระทบผนังโดยใช้พ้นื ที่ในการเล่นเพียงเล็กน้อย
เพื่อเป็ นการรอคอยที่จะเข้าไปเล่นในสนามเทนนิ ส ลักษณะการเล่นที่นาํ เอาลูกบอลที่มี
ลักษณะอ่อนนิ่ม มาตีกระทบผนังนี้จึงเป็ นที่มาของกีฬาสควอช (Squash) ซึ่งมาจากคําว่า
Squashiness แปลว่า ความอ่อนนิ่ ม ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของกีฬาสควอชในเวลา
ต่อมา
ลักษณะการเล่น ของกี ฬ าสควอชแต่ ด้ งั เดิ ม มี การเล่น เป็ น 2 ลักษณะ คื อ
ลักษณะแรกเป็ นการเล่นที่ใช้ลูกบอลที่ทาํ ด้วยยางที่มีลกั ษณะแข็งคล้ายลูกเทนนิ สจะเรี ยก
การเล่ น ลัก ษณะนี้ ว่ า สควอชเทนนิ ส (Squash Tennis) ซึ่ งจะนิ ย มเล่ น กัน มากในแถบ
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ประเทศทางทวีปอเมริ กาเหนือ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และแคนาดา เป็ นต้น สําหรับ
อีกลักษณะหนึ่ งเป็ นการเล่นที่ใช้ลูกบอลที่ทาํ ด้วยยาง มีลกั ษณะที่อ่อนนิ่ ม และยืดหยุน่ จะ
เรี ยกการเล่นลักษณะนี้ ว่า สควอชแร็ กเก็ต (Squash Racquets) ซึ่ งจะนิ ยมเล่นกันมากใน
ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ เป็ นต้น ซึ่ งต่อมาการเล่นสควอชแร็ กเก็ตได้รับ
การยอมรั บ และนิ ยมเล่นกันอย่างแพร่ หลายจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ เทคนิ ค และวิธีการ
เล่นสควอชทั้งสองลักษณะนี้ มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การเล่นสควอชเทนนิ ส ลูกบอล
จะมี ก ารกระดอนที่ เร็ ว และแรง ต้องใช้ระยะเวลาในการตัด สิ น ใจในการตี ลูก บอลสั้น
เพราะลู ก บอลจะมี ค วามเร็ ว สู ง แต่ ก ารคาดเดาทิ ศ ทางของลู ก บอลจะง่ ายกว่าการเล่ น
สควอชแร็ กเก็ต สําหรับการเล่นสควอชแร็ กเก็ต ลูกบอลจะมีความเร็ วสู งแต่การกระดอน
จากผนัง หรื อพื้นจะช้ากว่า ทําให้มีเวลาในการตัดสิ นใจในการตีไปตามทิศทางที่ตอ้ งการ
ได้ง่ายกว่า การคาดเดาทิศทางของลูกบอลจะยาก ทําให้ฝ่ายตรงข้ามคาดเดาการรับลูกบอล
ยากมากขึ้น และจะใช้พลังงานในการเล่นมากกว่า สําหรับตําราเล่มนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะการ
เล่นสควอชแร็ กเก็ตเท่านั้น
การเล่ น สควอชในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ได้มี ห ลัก ฐานปรากฏว่า บุ ค คลที่
นําเอากี ฬาสควอชเข้าไปเผยแพร่ คือ กษัตริ ยแ์ ห่ งเวลส์ ( Prince of Wales) ซึ่ งปั จจุบนั นี้
เรี ยกว่า ดยุคแห่ งวินเซอร์ (Duke of Windsor) และพบว่าในปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2423)
ได้มีการเล่ นสควอชในวิท ยาลัยฮาร์ วาร์ ด (Harvard College) เยล (Yale College) และ
ปริ สตัน (Princeton College) และต่อมาในปี ค.ศ. 1882 (พ.ศ. 2425) ได้มีการเล่นอย่างเป็ น
ระบบครั้งแรกที่โรงเรี ยนเซนต์พอล (St. Paul School) และในเวลาต่อมาการเล่นสควอช
ได้แพร่ หลายจากทางแถบชายฝั่งตะวันออกไปสู่ ชายฝั่ งตะวันตก และชายฝั่ งแปซิ ฟิคของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งลักษณะการเล่นส่ วนใหญ่เป็ นการเล่นสควอชเทนนิ ส หรื อการ
เล่นที่ใช้ลูกบอลที่มีลกั ษณะแข็ง (Hard-ball Squash) สําหรับการเล่นสควอชแร็ กเก็ต หรื อ
การเล่นลูกบอลที่ มีลกั ษณะอ่อนนิ่ ม (Soft-ball Squash) ก็ได้รับนิ ยมอย่างแพร่ หลายไปสู่
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ เป็ นอาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ได้แก่ ประเทศ
อินเดี ย ปากี สถาน อี ยิปต์ อัฟริ กาใต้ ออสเตรเลี ย และนิ วซี แลนด์ เป็ นต้น สําหรับความ
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เป็ นมาของการเล่น สควอชแร็ กเก็ต ได้มีการบันทึกเหตุการณ์สาํ คัญ ๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นลําดับ
ดังนี้
ปี ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466) ได้มีการกําหนดกฎกติกาการเล่นสควอชแร็ กเก็ต
อย่างเป็ นระบบที่เป็ นทางการขึ้นเป็ นครั้งแรก และในปี ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) ได้มีการ
ก่อตั้งสมาคมสควอชแร็ กเก็ตแห่ งประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ได้มี
การจัดการแข่งขันสควอชบริ ติช โอเพ่น ขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ และถือว่าเป็ น
การชิ งแชมป์ โลกครั้งแรกอย่างไม่เป็ นทางการผูช้ นะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ ดอน
บัทเชอร์ (Don Butcher) รองชนะเลิศ ได้แก่ ชาร์ ส รี ด (Charles Read) ทั้งสองคนเป็ นชาว
อังกฤษ และในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ได้มีการก่อตั้งสมาพันธ์สควอชแร็ กเก็ตนานาชาติ
(International Squash Racket Ferderation:ISRF) ขึ้นโดยมีกลุ่มประเทศที่ร่วมก่อตั้งจํานวน
7 ประเทศ คื อ อังกฤษ ออสเตรเลี ย อิ น เดี ย ปากี ส ถาน นิ ว ซี แ ลนด์ อัฟ ริ ก าใต้ และ
สาธารณรั ฐอาหรั บ โดยได้มีการประชุ มร่ วมกัน เป็ นครั้ งแรก เมื่ อวัน ที่ 5 มกราคม ค.ศ.
1967 (พ.ศ. 2510) ปั จ จุ บ ัน นี้ ได้เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สมาพัน ธ์ ส ควอชโลก (World Squash
Federation: WSF) และมี ป ระเทศที่ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กจํานวนมากกว่า 100 ประเทศ ซึ่ ง
ได้รับ การยอมรั บ จากคณะกรรมการโอลิ ม ปิ กสากล (International Olympic Committee:
IOC) เพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกฎกติกาการแข่งขัน สนาม และอุปกรณ์การแข่งขัน
ที่ เหมาะสม กรรมการผูต้ ดั สิ น ผูฝ้ ึ กสอน และกี ฬ าสควอชได้ถู กบรรจุ ให้มีก ารจัดการ
แข่งขันในกี ฬ าโอลิ มปิ ก ครั้ งที่ 28 ณ กรุ งปั กกิ่ ง ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น ในปี
ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) เป็ นครั้งแรก ในปั จจุบนั ได้มีการแข่งขันกีฬาสควอชทั้งในระดับทวีป
และระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ากีฬาสควอชจะเป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายต่อไป
1.2 ประวัตกิ ฬ
ี าสควอชในประเทศไทย
กีฬาสควอชในประเทศไทย ได้มีหลักฐานปรากฏว่าเมื่อปี พ.ศ. 2441 ได้มีการ
จัด ตั้ง สโมสรเชี ย งใหม่ ยิ ม คานาขึ้ นที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ และได้ มี ก ารจัด สร้ า งสนาม
สควอชขึ้นเป็ นแห่ งแรกของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นสนามที่ ทาํ ด้วยไม้สักอย่างดี ต่อมาในปี
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พ.ศ.2472 ได้มีการสร้างสนามสควอชที่สปอร์ ตคลับ 2 สนาม และอีกหลาย ๆ แห่ ง เช่น ใน
ปี พ.ศ.2527 ได้สร้างที่โปโลคลับ 4 สนาม ปี พ.ศ.2533 ได้สร้างสนามสควอชของสมาคม
สควอชแห่ งประเทศไทยอีก 4 สนาม และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการสร้ างสนามสควอช 4
สนาม ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น
ในปี พ.ศ.2520 ได้มี การก่ อตั้ง สมาคมสควอชแห่ งประเทศไทย (ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ขึ้นโดยมี ฯพณฯ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา องคมนตรี เป็ นนายกสมาคม
คนแรกโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ให้ จัด ตั้งสมาคมสควอชแห่ งประเทศไทย เพื่ อส่ งเสริ ม กี ฬ า
สควอชให้เป็ นที่ นิยมแพร่ หลาย ทั้งเป็ นการยกมาตรฐานกี ฬาสควอชให้ดีข้ ึ น ต่อมาในปี
พ.ศ. 2534 กี ฬ าสควอชได้ถู ก บรรจุ เข้า ในกี ฬ าซี เกมส์ ที่ จัด ขึ้ น ณ กรุ ง มนิ ล า ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นครั้งแรก และประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาสควอชเข้าร่ วมการแข่งขันครั้งนี้ดว้ ย
เป็ นนักกี ฬา ทีมชาย 3 คน คือ พีรพล พูลศิริ, วิศรุ ต วิสนุ วิมล, เจตน์ โศภิษฐ์พงศธร และ
นักกี ฬ าหญิ ง 1 คน คื อ อรวรรณ เชยสวัส ดิ์ โดยมี ผูจ้ ดั การที ม คื อ รณิ บุ น นาค และได้
เหรี ยญเงินในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวจาก อรวรรณ เชยสวัสดิ์ ในปั จจุบนั กีฬาสควอช
ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย และได้มีการสร้ างสนามสควอชในสถานที่ ต่าง ๆ ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นภายในโรงแรม หรื อศูนย์สุขภาพต่าง ๆ เพื่อเป็ นสถานที่ ออกกําลังกาย ทั้งนี้
กีฬาสควอชเป็ นกีฬาที่เล่นใช้เวลาไม่มากนัก สนุกสนาน ท้าทายความสามารถ ประกอบกับ
เป็ นกีฬาในร่ ม สภาพอากาศไม่เป็ นอุปสรรคในการเล่น อีกทั้งเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัยอีกด้วย
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนกี ฬาสควอชในระดับอุดมศึ กษาเท่าที่ ผูเ้ ขียน
ทราบพบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาแห่ งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการ
เปิ ดการเรี ยนการสอนกี ฬาสควอชขึ้ น เมื่ อปี พ.ศ.2540 จนกระทัง่ ปั จจุบนั และคาดว่าใน
อนาคตกีฬาสควอชจะได้มีการเปิ ดการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับ
เพิ่มมากขึ้น และจะได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายต่อไป

5

บทที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปของกีฬาสควอช

1.3 ประโยชน์ ของการเล่นกีฬาสควอช
กี ฬ าทุ กชนิ ด ทุ กประเภทที่ ถู กคิ ด ค้น ขึ้ น มานั้น มี การคํานึ งถึ งประโยชน์ ของ
บุ ค คลที่ เข้าร่ วมเล่ น กี ฬ านั้น เป็ นสําคัญ โดยเฉพาะเพื่ อ การบํารุ งรั ก ษา หรื อ เสริ ม สร้ าง
สุ ข ภาพทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญา อี ก ทั้งเป็ นกี ฬ าที่ ให้ความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิน กี ฬาสควอชก็เป็ นชนิ ดกีฬาหนึ่ งที่ให้คุณค่าของกีฬาแก่บุคคลที่เข้า
ร่ ว มเล่ น เช่ น เดี ย วกับ กี ฬ าชนิ ด อื่ น ๆ ซึ่ งสามารถที่ จ ะสรุ ป ประโยชน์ ข องการเล่ น กี ฬ า
สควอชได้ ดังนี้
1.3.1 ประโยชน์ทางด้านร่ างกาย
เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพทางด้ า นร่ างกาย ในการเล่ น กี ฬ าสควอช มี ก าร
เคลื่อนไหวร่ างกายเป็ นการใช้พลังงานทางร่ างกายเพื่อการออกกําลังกาย มีผลทําให้ระบบ
ต่าง ๆ ภายในร่ างกายทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะระบบการทํางานของหัวใจ
และไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบกล้ามเนื้ อ จะทําให้ร่างกายเกิด
ความแข็งแรง อดทน มีความคล่องแคล่วว่องไว สามารถที่จะทํางานได้นาน มีรูปร่ างทรวด
ทรวงที่ดี สมส่ วน
1.3.2 ประโยชน์ทางด้านจิตใจ และอารมณ์
เมื่อได้เข้าร่ วมเล่นกีฬาสควอช ทําให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ผ่อนคลาย ความตึงเครี ยด และจิตใจ มีความอดทนอดกลั้น สามารถควบคุมอารมณ์ให้มี
ความสุ ขมุ รอบคอบ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีเหตุผล กล้าตัดสิ นใจ เป็ นผูม้ ีน้ าํ ใจ
เป็ นนักกีฬาที่ดี รู ้จกั แพ้ รู ้จกั ชนะ รู้จกั อภัย
1.3.3 ประโยชน์ทางด้านสังคม
ทําให้เกิดการยอมรับ และปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และกติกาการเล่นกีฬา
สควอช ทําให้เป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั เคารพกฎระเบียบกติกาที่วางไว้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ปรับตัวเข้ากับสังคมหมู่คณะ และความรักสามัคคี มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความ
ยุติธรรม
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1.3.4 ประโยชน์ทางด้านสติปัญญา
ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเล่นกี ฬาสควอช เป็ นการฝึ กแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ดี มีเหตุผลในการตัดสิ นใจที่ดี และรวดเร็ ว มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความฉลาด
และปฏิภาณไหวพริ บดี สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
1.4 มรรยาทในการเล่ นกีฬาสควอช
1. การแต่งกายต้องสะอาดสุ ภาพ เรี ยบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับกฎกติกาของ
กีฬาสควอช ตามกฎระเบียบของสนามที่วางไว้
2. เตรี ยมอุปกรณ์การเล่นของตนเองให้พร้อม ได้แก่ เครื่ องแต่งกาย ไม้สควอช
รองเท้า ถุงเท้า เป็ นต้น
3. ต้องเรี ยนรู้ และมีความเข้าใจกฎกติกาการเล่นให้ดี
4. แสดงกิ ริยามารยาท วาจาสุ ภาพเรี ยบร้ อย รู้จกั การกล่าวคําชมเชย ขอบคุณ
ขอโทษ กับผูร้ ่ วมเล่นเสมอ
5. ไม่ดูถูกความสามารถของผูอ้ ื่น ไม่วา่ ทางวาจา หรื อท่าทางใดๆก็ดี
6. เปิ ดโอกาสผลัดเปลี่ยนกันเล่น เมื่อมีผเู้ ล่นจํานวนมากก็จะรอคอยการเล่น
7. ไม่ควรนําเอาอาหาร เครื่ องดื่มต่าง ๆ เข้าไปรับประทาน หรื อดื่มในสนาม
8. มีความซื่ อสัตย์ ยอมรับฟังคําตัดสิ นของผูร้ ่ วมเล่น
9. เล่นตามกติกาไม่เอาเปรี ยบ ไม่ยวั่ ยุคู่ต่อสู ้ ไม่เยาะเย้าคู่ต่อสู ้ที่มีฝีมือด้อยกว่า
1.5 มารยาทในการแข่ งกีฬาสควอช
1. แต่งกายให้ถูกต้องตามกฎกติกา
2. แสดงกิริยามารยาท ท่าทางที่สุภาพอ่อนโยนต่อผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน กรรมการ
และผูช้ ม
3. รักษากฎ และกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
4. รับฟังคําตัดสิ นของกรรมการ หากจะมีขอ้ โต้แย้งต้องมีเหตุผลที่ชดั เจน หรื อ
เด่นชัด
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5. แสดงความสามารถเต็มที่ในขณะที่แข่งขัน ไม่เอาเปรี ยบคู่แข่งขัน
6. เมื่อก่อนเริ่ ม หรื อหลังการแข่งขันเสร็ จสิ้ นลง ควรแสดงออกซึ่ งมิตรภาพด้วย
การจับมือกับผูร้ ่ วมแข่งขัน กรรมการตัดสิ น และแสดงความเป็ นมิตรไมตรี กบั ผูช้ มด้วยการ
โบกมือ ไหว้ หรื อโค้งคํานับอย่างสุ ภาพแล้วแต่ความเหมาะสม
1.6 มารยาทในการชมกีฬาสควอช
1. แสดงความยิน ดี และให้เกี ยรติ แก่ ผูเ้ ข้าร่ ว มแข่ งขัน ทั้งสองฝ่ ายตลอดจน
กรรมการตัดสิ น ด้วยการปรบมือเมื่ อเดิ นลงสู่ สนามก่ อนการแข่งขัน และออกสนาม เมื่อ
สิ้ นสุ ดการแข่งขัน
2. ปรบมือให้เกียรติแก่ผทู ้ ี่เล่นได้ดีท้ งั สองฝ่ าย
3. ยอมรับ และเคารพผลการตัดสิ นของกรรมการ ไม่แสดงกิ ริยามารยาท ไม่
เหมาะสมต่อการตัดสิ นของกรรมการเมื่อมีการตัดสิ นที่ผดิ พลาด
4. ช่วยกันรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของสถานที่ และไม่ทิ้งขว้างสิ่ งของใด
5. ปฏิบตั ิตามกฎของสนามอย่างเคร่ งครัด
6. ไม่พดู คุย หรื อส่ งเสี ยงดังรบกวนผูเ้ ล่น หรื อผูช้ มอื่น
7. ไม่กระทําใด ๆ ที่ทาํ ให้กรรมการตัดสิ นปฏิบตั ิหน้าที่ไม่สะดวก หรื อกระทํา
การใด ๆ ที่ทาํ ให้รบกวนสมาธิของผูเ้ ล่น
8. ไม่ แ สดงกิ ริ ย าอาการที่ ส่ อ เสี ย ดไปในทางที่ ไ ม่ ดี ต่ อ ผูเ้ ล่ น ผูต้ ัด สิ น หรื อ
ผูช้ มอื่น
1.7 การเตรียมการเพือ่ การเล่ นกีฬาสควอช
ในการเล่นกีฬาสควอช ผูเ้ ล่นจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม และอยูใ่ น
สภาพที่ดีใช้การได้ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพร่ างกายของตนเอง
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1.7.1 ไม้ สควอช
ไม้ส ควอชเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ สํ า คัญ สํ าหรั บ การเลื อ กใช้ไ ม้ใ ห้ เหมาะสม ควร
พิจารณาจากนํ้าหนัก และขนาดของหน้าไม้ ซึ่ งก็มีหลายแบบ เช่น หน้ากลม หน้าใหญ่ เป็ น
ต้น นํ้าหนักของไม้จะต้องเป็ นไปตามกติ กากําหนด ซึ่ งมี น้ าํ หนักต้องไม่เกิ น 225 กรัม (9
ออนซ์) โดยมีความกว้างของหน้าไม้ไม่เกิน 184 มิลลิเมตร (7.25 นิ้ว) ความยาวของหน้าไม้
ไม่ เกิ น 215 มิ ลลิ เมตร (8.50 นิ้ ว) ไม้สควอชที่ ทาํ มาจากวัสดุ ที่ดี เช่ น กราไฟท์ (Graphic)
ไททาเนี ยม (Titanium) จะมีน้ าํ หนักเบาทําให้ได้เปรี ยบ และการเลือกนํ้าหนักของไม้ตอ้ ง
เหมาะมือกับตนเอง ลักษณะด้ามไม้อาจจะเป็ นลักษณะกลม หรื อเป็ นเหลี่ยมก็ได้ การเลือก
ต้องให้เหมาะกับขนาดของมื อของผูเ้ ล่ น ด้วย วิธีการเลื อกง่ายๆคื อ เมื่ อจับด้ามไม้แล้วมี
ความกระชับไม่เล็ก หรื อใหญ่จนเกินไป

หน้าไม้
หัวไม้

คอไม้
ก้านไม้
ด้ามไม้
ส้นไม้

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของไม้ สควอช
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1.7.2 เอ็นขึงไม้ สควอช
เอ็นขึงไม้สควอชที่ใช้กนั อยูม่ ีลกั ษณะ คือ เอ็นไนลอน เอ็นสังเคราะห์ และเอ็นแท้
โดยทัว่ ไปมักจะเลือกเอ็นไนลอน หรื อเอ็นสังเคราะห์ เพราะมีความทนทานราคาถูกแต่มีผเู้ ล่น
บางคนเลือกใช้เอ็นแท้แต่ก็มีราคาแพง และขาดง่ายกว่าเอ็นไนลอน หรื อเอ็นสังเคราะห์ ความ
ตึ งของเอ็น สควอชถ้าขึ งเอ็น ตึ งจะทําให้การควบคุ ม ลูก บอลได้ดี กว่าการขึ งแบบหย่อน ๆ
อย่างไรก็ตามการขึงเอ็นให้มีความตึงมากน้อยขนาดใดจะต้องคํานึ งถึงความสามารถในการ
เล่นว่ามีฝีมือระดับใด โดยเฉพาะผูเ้ ล่นที่มีฝีมือดีมกั จะเลือกความตึงของเอ็นสู ง และความตึง
ของเอ็นต้องเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้บริ เวณกรอบไม้สควอชแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่ นด้วย ซึ่ งได้มี
การให้คาํ แนะนําไว้ ถ้าขึงเอ็นตึงมากเกินไปอาจจะทําให้กรอบหน้าไม้เกิดการบิดงอ และหัก
ได้ง่าย ด้ามไม้อาจจะพันหุ ้มด้วยยาง หรื อหนัง หรื อผ้าขนหนู เพื่อจะช่วยให้จบั ด้ามไม้ให้นุ่ม
มือมากขึ้น เป็ นการช่วยซับเหงื่อและทําให้การจับไม้กระชับมือมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
1.7.3 ลูกสควอช
ลูกสควอช เป็ นลูกยางกลมมีขนาดและนํ้าหนักตามมาตรฐานที่ กาํ หนด และ
รับรองไว้ท้ งั นี้ ลูกสควอชจะมีความแตกต่างกันในด้านความเร็ ว หรื อความสามารถในการ
กระดอนของลูกซึ่ งจะระบุจุดสี ไว้บนลูก ดังนี้

จุดสี เหลือง

จุดสี ขาว

จุดสี แดง

จุดสี ฟ้า

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของลูกสควอช
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จุดสี ฟ้า

การกระดอนของลูกสควอชจุดสี ฟ้าจะกระดอนเร็ วเมื่อลูกบอลกระทบพื้น
หรื อผนัง เหมาะสมกับผูเ้ ริ่ มเล่น หรื อผูเ้ ล่นใหม่
จุดสี แดง การกระดอนของลูกสควอชจุดสี แดงจะกระดอนเร็ วปานกลาง เหมาะสมกับ
ผูเ้ ล่นที่เล่นเกมส์ ได้บา้ งแล้ว หรื อผูท้ ี่ได้รับการฝึ กในขั้นเบื้องต้น
จุดสี ขาว การกระดอนของลู ก สควอชจุ ด สี ข าวจะช้า เหมาะสมกับ ใช้ ใ นการฝึ ก
นักกีฬาทัว่ ไป
จุดสี เหลือง การกระดอนของลูกสควอชจุดสี เหลืองลูกช้ามาก เป็ นลูกบอลที่ใช้
แข่งขัน มักจะมีลกั ษณะ 2 ลักษณะ คือ
- แบบจุดสี เหลือง 1 จุด เหมาะสําหรับผูเ้ ล่นระดับนักกีฬา
สมัครเล่น
- แบบจุดสี เหลือง 2 จุด เหมาะสําหรับนักกีฬาอาชีพ หรื อ
นักกีฬาชั้นสู ง

สี ข องลู ก บอลส่ ว นใหญ่ เป็ นลู ก ยางสี ด าํ ด้านในกลวงแต่ ถ ้าเป็ นการแข่ งขัน
ภายในสนามที่เป็ นกระจกทั้ง4 ด้านจะใช้ลูกยางสี ขาวเพราะจะทําให้ผเู ้ ล่นมองเห็น ลูกบอล
ได้ง่าย ขนาดนํ้าหนักของลูกสควอชตามกติกาจะมีน้ าํ หนักอยูร่ ะหว่าง 23.3-24.6 กรัม และ
ลูกสควอชที่ใช้แข่งขันจะต้องได้รับการรับรอง และตรวจสอบจาก สมาพันธ์สควอชโลก
(World Squash Frederation: WSF) ในกรณี ที่ เป็ นการแข่ ง ขัน ระดับ โลก แต่ ถ ้า เป็ นการ
แข่งขันภายในประเทศนั้น ก็ตอ้ งได้รับการรับรอง และตรวจสอบจากสมาคมสควอชของ
ประเทศนั้น ๆ
1.7.4 เครื่องแต่ งกายสํ าหรับนักกีฬาสควอช
เสื้ อผ้า ควรเลื อ กผ้า ที่ ส วมใส่ สบายสามารถระบายเหงื่ อ ได้ ง่ า ยสะดวก
โดยทั่ว ไปแล้ว ผูช้ ายมัก นิ ย มใส่ เสื้ อยืด คอปก กางเกงขาสั้ น จะต้อ งไม่ ค ับ หรื อ หลวม
จนเกินไปต้องทําให้เคลื่อนไหวสะดวก ไม่อึดอัด และมีระบายเหงื่อได้ดี
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ส่ วนผูห้ ญิงอาจจะสวมเสื้ อยืดกางเกงขาสั้น หรื อกระโปรงสั้น แบบแยกส่ วน
หรื อชุ ด เสื้ อกระโปรงติ ด กัน ก็ได้แล้วแต่ ความนิ ยม ส่ วนรองเท้าก็มีความสําคัญ เช่ น กัน
จะต้องเลือกรองเท้าที่ใส่ สบาย ไม่คบั หรื อหลวมจนเกินไป มีความยืดหยุน่ ได้ดี โดยทัว่ ไป
พื้ นรองเท้าจะเป็ นพื้ นยาง และมี ความนิ่ ม พื้ น ต้องไม่ ห นามากจนเกิ นไปเพราะจะทําให้
นํ้าหนักรองเท้ามากมีผลต่อการเคลื่อนไหวได้ชา้ ลง หรื อพื้นรองเท้าที่บางเกินไป จะมีผลทํา
ให้เท้าเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
ถุงเท้าควรเลือกเป็ นแบบชนิ ดหนานุ่ม ห่อหุ ม้ บริ เวณนิ้วเท้า และพอดีกบั ส้นเท้า
ที่สวมใส่ ตอ้ งมีความรู ้ สึกสบาย กระชับ และชั้นในซับเหงื่อ และระบายเหงื่อได้ดี อีกทั้ง
ช่วยลดการเสี ยดสี ระหว่างเท้ากับรองเท้าได้อีกด้วย

