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คําอธิบายศัพท์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับกีฬาสควอช
Ace
เสิ ร์ฟที่เสิ ร์ฟดี และฝ่ ายตรงข้ามไม่สามารถที่จะเล่นลูกนั้นได้
All
การที่มีแต้มเท่ากัน เช่น 3-3 (3 all) หมายถึง 3 ต่อ 3 เท่ากัน
American scoring ระบบการนับคะแนนอีกระบบหนึ่ง ที่จะต้องเล่นกันเกมละ 15 คะแนน
และแต่ละคะแนนที่ได้จะไม่พิจารณาเฉพาะฝ่ ายที่ได้เสิ ร์ฟเท่านั้น
Appeal
การร้องขอ กรณี ผเู ้ ล่นร้องขอต่อผูต้ ดั สิ นเพื่อทําการพิจารณาคําตัดสิ นใหม่
Angle
ลูกที่ตีไปกระทบผนังด้านข้างก่อนที่จะไปกระทบผนังด้านหน้า
Backcourt
พื้นที่ของสนามที่อยูห่ ลังเส้น short line
Backhand
การตีลูกหลังมือ ไปยังผนังด้านหน้าหรื อด้านข้าง สําหรับผูท้ ี่ถนัดมือขวา
back quarter
พื้นที่สนามที่อยูภ่ ายในกรอบของ เส้นแบ่งครึ่ งสนาม (Half court line)
ของพื้นที่หลังเส้น short line กับผนังด้านข้าง และด้านหลัง รวมทั้งพื้นที่
บริ เวณกรอบเขตเสิ ร์ฟ(Service box) ด้านนั้นด้วย
back-wall boast การตีลูกบอลกระทบผนังด้านหลังก่อนที่ลูกบอลจะกระทบผนังด้านหน้า
Backswing
การที่ผเู้ ล่นเคลื่อนไหวเหวีย่ งไม้ไปข้างหลัง เพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะตี
ลูกบอล
Board
พื้นที่ที่อยูต่ ่าํ กว่าเส้นขนานที่อยูต่ ่าํ สุ ดบนผนังด้านหน้า
Boast
การตีลูกไปยังผนังด้านข้าง หรื อผนังด้านหลังก่อนที่ลูกบอลไปกระทบ
ผนังด้านหน้า
British Open
รายการแข่งขันสควอชอาชีพที่จดั ขึ้นในประเทศอังกฤษ ซึ่ งถือว่าเป็ นการ
แข่งขันชิงแชมป์ โลกอย่างไม่เป็ นทางการ จนกระทัง่ ถึง ปี ค.ศ.1976 และ
ถือว่าเป็ นรายการแข่งขันสควอชที่เก่าแก่ที่สุด
Carry
การตีลูกที่ผดิ กติกาเป็ นลักษณะการเลี้ยงลูกบอลด้วยหน้าไม้
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choke up
การจับด้ามไม้ให้ส้ นั ลง
conditional game การปรับปรุ งการเล่นที่กาํ หนดผูเ้ ล่นสามารถตีลูกบอลไปยังพื้นที่ที่
กําหนดให้เท่านั้น
consolation
การแข่งขันระหว่างกลุ่มผูแ้ พ้เท่านั้น
tournament
Crosscourt
การตีลูกให้ไปกระทบผนังด้านหน้า และลูกไปตกบริ เวณพื้นที่ดา้ นตรง
ข้ามกับพื้นที่ที่ตีลูกออกไป
cut line
เส้นกลางที่อยูบ่ นผนังด้านหน้า ความสูงจากพื้น 6 ฟุต มีไว้เพื่อให้ผเู ้ สิ ร์ฟ
จะต้องเสิ ร์ฟลูกบอลกระทบผนังด้านหน้าเหนือเส้นนี้
Default
ผูเ้ ล่นถูกตัดสิ นให้ชนะการแข่งขัน เนื่องจากคู่ต่อสู ้ไม่สามารถทําการ
แข่งขันได้ หรื อไม่มาทําการแข่งขัน
Die
ลักษณะของลูกบอลที่อยูก่ บั พื้นหลังจากที่กระทบพื้นแล้ว เนื่องจากผูเ้ ล่น
ตีเบาตีเฉื อนลูก หรื อตีลูกไปตกที่มุมระหว่างผนังด้านข้าง และพื้น มาชน
กัน และอีกฝ่ ายหน้าไม่สามารถรับลูกได้ จึงทําให้เป็ นลูกตาย
Disquise
การหลอกล่อคู่ต่อสู ้
Down
ลูกบอลที่มากระทบผนังตํ่ากว่าเส้น ตํ่าสุ ดบนผนังด้านหน้า (board Line)
หรื อกระทบพื้นก่อนที่จะถึงผนังด้านหน้า
Drive
การตีลูกบอลแบบหน้ามือ หรื อหลังมือ โดยมีเป้ าหมายให้ลูกบอลตก
บริ เวณส่ วนหลังของสนามมุมใดมุมหนึ่ง
Drop
การตีลูกเบา ๆ (ลูกหยอด) ไปยังผนังด้านหน้าและลูกบอลจะกระทบผนัง
ด้านหน้า และตกลงบริ เวณส่ วนหน้าของสนาม
Double
การแข่งขันแบบแพ้สองครั้งคัดออก
elimination
Error
ผูเ้ ล่นเสี ยแต้ม เนื่องมาจากการกระทําผิด เช่น การตีลูกบอลออกจากเขต
สนามหรื อตีลูกบอลกระทบผนังตํ่ากว่าเส้นตํ่าสุ ดของผนังด้านหน้า
(board)
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การเสิ ร์ฟเสี ย
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การเหวีย่ งไม้ในจังหวะสุ ดท้าย หลังจากที่ลูกบอลตีออกไปจากหน้าไม้
การตีลูกหน้ามือ
การเสิ ร์ฟเสี ย เนื่องจากผูเ้ สิ ร์ฟเหยียบเส้นบริ เวณกรอบเสิ ร์ฟ ก่อนที่ไม้
กระทบลูกอาจจะเป็ นเท้าเดียวหรื อทั้งสองเท้า หรื อในขณะเสิ ร์ฟลูก เท้าที่
อยูใ่ นบริ เวณกรอบเสิ ร์ฟไม่แตะพื้น (กระโดดเสิ ร์ฟ)
การเล่นที่จบลงด้วยคะแนน 9 คะแนน หรื อ 15 คะแนน หรื อการชนะกัน
แบบไทเบรค (tiebreak)
คะแนนสุ ดท้ายของผูเ้ สิ ร์ฟที่เหลือคะแนนเดียวจะชนะในการเล่น
เกมนั้นๆ
การตีลูกจากตําแหน่งที่ยากได้
ด้ามไม้บริ เวณที่ผเู ้ ล่นใช้มือข้างที่ถนัดจับ
เส้นที่อยูบ่ นพื้นสนามที่ขนานกับผนังด้านข้าง ซึ่ งแบ่งส่ วนพื้นที่สนาม
ส่ วนหลังออกเป็ นสองส่ วนเท่า ๆ กัน เส้นนี้จะมาบรรจบกับเส้น short
line เป็ นรู ปตัวที (T)
ก่อนเริ่ มการแข่งขัน ผูเ้ ล่นจะมีเวลาในการอบอุ่นร่ างกาย 5 นาที โดยที่เมื่อ
เวลาผ่านไป2 นาที 30 วินาที ผูต้ ดั สิ นจะขานคําว่า half time เพื่อบอกให้
ผูเ้ ล่นทราบ เพื่อจะได้สลับด้านในการอบอุ่นร่ างกาย
การตีลูกบอลหลังจากที่ลูกบอลเพิ่งลอยกระดอนกับพื้นขึ้นมาทันที
ช่วงเวลาขณะที่ผเู ้ ล่นคนนั้นกําลังเสิ ร์ฟ
การที่ผตู้ ดั สิ น ( Referee) หรื อกรรมการนับแต้ม (Marker) ขานการ
เปลี่ยนเสิ ร์ฟหลังจากที่ฝ่ายเสิ ร์ฟตีลูกผิดและเป็ นการเปลี่ยนให้ฝ่ายรับ
กลับมาเป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟ
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International
องค์กรที่ควบคุมดูแลสควอชทัว่ โลก ซึ่ งใช้ชื่อว่าสมาพันธ์สควอชแร็ คเก็ต
Squash
นานาชาติ
Rackets
Federation (ISRF)
Kill shot
การที่ผเู้ ล่นตีลูกอย่างรุ นแรง และกระทบผนังด้านหน้าในระดับตํ่า ทําให้
ฝ่ ายตรงข้ามไม่สามารถตีตอบโต้ได้
Let
การให้เล่นลูกนั้นใหม่ หลังจากที่ผตู ้ ดั สิ นได้วนิ ิจฉัยแล้ว
Let please
การร้องขอจากผูเ้ ล่นต่อผูต้ ดั สิ น เพื่อขอเล่นลูกนั้นใหม่
Line
เส้นต่าง ๆ ที่ปรากฏภายในสนาม โดยทัว่ ไป และเป็ นเส้นสี แดง
Lob
การตีลูกโด่งข้ามศีรษะ : เป็ นการตีลูกให้กระทบผนังด้านหน้า และลูก
กระดอนสูงไปในส่ วนหลังของสนาม
Love
การขานแต้ม เมื่อคะแนนเท่ากับศูนย์ เช่น 3:0 จะขานว่า three : Love
Marker
กรรมการที่ทาํ หน้าที่ขานแต้ม หรื อนับแต้ม
Match
การแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันทั้งสอง โดยปกติผลการแข่งขันที่สมบูรณ์ผู ้
ชนะการแข่งขันจะต้องชนะสองในสาม หรื อสามในห้าเกม
Match ball
คะแนนสุ ดท้ายของผูเ้ สิ ร์ฟที่เหลือคะแนนเดียวจะชนะในการแข่งขันของ
เกมสุ ดท้ายของคู่แข่งขันนั้น ๆ
Nick
การที่ลูกบอลตกกระทบที่มุมระหว่างพื้นสนามกับผนัง ทําให้ลูกบอลนั้น
ไม่สามารถถูกตีกลับได้ง่าย
Not up
การที่ผเู ้ ล่นปล่อยให้ลูกบอลกระดอนพื้น 2 ครั้ง หรื อลูกถูกหน้าไม้ 2 ครั้ง
หรื อขณะนี้ผเู้ ล่นตีลูกออกไป แล้วลูกกระดอนกลับมาถูกตัวเอง ถือว่าเสี ย
แต้ม หรื อเสี ยสิ ทธิ์ เสิ ร์ฟ
Out
ลูกที่ถูกตีออกไป และกระทบผนังไปถูกเส้น out line หรื อสู งกว่า หรื อไป
ถูกเพดานด้านบน
Racket face
หน้าไม้สควอชบริ เวณที่ขึงเอ็น
Rally
การตีลูกบอลโต้ตอบกันในการเล่นคะแนนนั้น ๆ
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ผูเ้ ล่นฝ่ ายรับ
ผูต้ ดั สิ น ที่ทาํ หน้าที่ตดั สิ นใจในการร้องขอของผูเ้ ล่น ในระหว่างการ
แข่งขัน
การตีลูกกระทบผนังด้านข้าง ที่อยูใ่ นทิศทางตรงข้ามกับผูต้ ี
การแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม
ผูเ้ ล่นที่ได้สิทธิ์ในการเสิ ร์ฟ
การเสิ ร์ฟของผูเ้ ล่นที่เป็ นฝ่ ายเสิ ร์ฟ
กรอบเส้นเสิ ร์ฟ

เป็ นส่ วนหนึ่ งของการแข่งขัน ผูท้ ี่ชนะในเกมนั้นคือผูท้ ี่ทาํ คะแนนได้ 9
คะแนนก่อนแต่ถา้ ทําคะแนนได้ 8:8 หรื อ 14:14 เท่ากันจะต้องทําการ
เลือกเล่นแบบ set one หรื อ set three แล้วแต่กรณี
Set three
กรณี ที่เล่นแบบเกม 15 คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 14:14 ผูเ้ ล่นที่เป็ นฝ่ าย
รับ ซึ่ งได้คะแนน 14 ก่อน จะทําการเลือกที่จะเล่นเกม 17 คะแนนเท่านั้น
Short line
เส้นบนพื้น ซึ่ งขนานกับผนังด้านหน้า และหลัง เส้นนี้ห่างจากผนัง
ด้านหน้า 18 ฟุต
Single elimination การจัดการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวตัดออก
Slice
ลักษณะการตีลูกบอล โดยเปิ ดหน้าไม้ตีเฉื อนลูกบอลจากด้านบนของลูก
บอลลงล่าง เมื่อลูกที่ถูกตีไปกระทบด้านหน้าแล้ว ลูกบอลจะหมุนลอยมุด
ลงตํ่ากว่าปกติ
Strobe
การตีลูกในลักษณะต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่อีกฝ่ ายหนึ่งตีโต้กลับมา
Sweet spot
ตําแหน่งของจุดกระทบลูกบอลบนหน้าไม้ที่มีพลังมากที่สุด คือบริ เวณ
ตรงกลางของหน้าไม้
T
บริ เวณกลางสนาม เป็ นตําแหน่งที่อยูบ่ ริ เวณเส้นแบ่งครึ่ งสนาม (half
court line) กับเส้น short line มาบรรจบกัน เป็ นบริ เวณที่สาํ คัญที่ผเู้ ล่นแต่
ละคนจะต้องควบคุมบริ เวณนี้ให้ได้ เพราะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปตีลูก
ได้ง่าย
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การเล่นที่จะต้องเลือกเล่นตามสถานการณ์ของคะแนนที่เท่ากับ 8:8 หรื อ
14:14 ทั้งนี้ผเู้ ล่นฝ่ ายรับซึ่ งได้คะแนน 8 หรื อ 14 ก่อนจะเป็ นฝ่ ายเลือกที่
จะเล่นแบบ set one, set two หรื อ set three ทั้งนี้ข้ ึนอยูจ่ ะเล่นเกมแบบ 9
คะแนนหรื อ 15 คะแนน
บริ เวณส่ วนล่างสุ ดที่สูงจากพื้น 19 นิ้ว : ซึ่ งอยูบ่ นผนังด้านหน้า
ระบบการเล่นที่นบั คะแนนในแต่ละเกม 9 คะแนน และผูเ้ สิ ร์ฟเท่านั้นจะ
เป็ นฝ่ ายได้คะแนน
การที่ผเู้ ล่นอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าของสนาม และตีลูกเข้าผนังด้านข้างก่อนที่
ลูกบอลมากระทบผนังด้านหน้า
การหมุนตัวตีลูกบอล
สมาคมสควอชแร็ กเก็ตแห่งสหรัฐเอมริ กา

การตีลูกบอลก่อนที่ลูกบอลจะตกกระดอนพื้น
ก่อนการแข่งขัน ผูเ้ ล่นจะทําการอบอุ่นร่ างกาย และทําให้ลูกร้อน โดยใช้
เวลา 5 นาที
ลูกที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะตีโต้กลับได้
จุดสี เหลืองบนลูกสควอช ซึ่งลูกบอลที่มีจุดสี เหลืองเป็ นลูกสําหรับ
แข่งขัน เพราะจะมีความเร็ วในการกระดอนกลับช้าที่สุด (ยืดหยุน่ มาก
ที่สุด) นอกจากนี้ยงั มีจุดสี ต่าง ๆ บนลูกสคอวช ได้แก่ จุดสี น้ าํ เงิน สี แดง
และสี ขาว โดยที่ลูกบอลที่มีจุดสี น้ าํ เงินเหมาะสําหรับผูท้ ี่เริ่ มเล่นใหม่ ๆ
เพราะมีความยืดหยุน่ น้อยจะกระดอนกลับมาเร็ วทําให้ตีง่าย รองลงมา
ได้แก่ ลูกบอลที่มีจุดสี แดง และขาว ตามลําดับ

