
 

บทที่ 1 
ความรู้ทัว่ไปของกฬีาสควอช 

                                                                                                                                           

1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของกฬีาสควอช 
 

            กีฬาสควอชเป็นเกมการเล่นชนิดหน่ึงท่ีมีการเร่ิมเล่นตั้งแต่เม่ือใดไม่มี
หลกัฐานท่ียนืยนัปรากฏแน่ชดั  แต่อยา่งไรกต็ามไดมี้การบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เก่ียวกบัความเป็นมาของกีฬาสควอชไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และไดมี้การบนัทึกไวว้า่ในช่วง
ศตวรรษท่ี 19 กีฬาท่ีใชอุ้ปกรณ์การเล่นท่ีเป็นลกัษณะใชไ้มแ้ร็กเกต็ และลกูบอลเป็นกีฬาท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย อาทิเช่น เทนนิส เป็นตน้ และไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีสาํคญัซ่ึง
เป็นท่ีมาของกีฬาสควอชข้ึนในคุกฟลีทพริชซนั (Fleet Prision) กรุงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ โดยมีนกัโทษท่ีอยูใ่นคุกไดน้าํเอาไมแ้ร็กเกต็เทนนิสมาตีลูกบอลท่ีมีขนาดเลก็และ
แขง็กระทบผนงัรอบๆ หอ้งคุมขงัเป็นการเล่น เพ่ือการออกกาํลงักาย ต่อมาเกมการเล่นน้ี
กลบัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายไปสู่โรงเรียนชุมชนของประเทศองักฤษ 
            ในปี ค.ศ.1830 (พ.ศ.2373) ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีสาํคญัอีกคร้ังหน่ึงข้ึนท่ี 
โรงเรียนท่ีมีช่ือวา่ฮาร์โรว ์(Harrow School) ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ กล่าวคือไดมี้
นกัเรียนนาํเอาลูกบอลท่ีทาํดว้ยยางมาตีกระทบผนงัโดยใชพ้ื้นท่ีในการเล่นเพียงเลก็นอ้ย 
เพ่ือเป็นการรอคอยท่ีจะเขา้ไปเล่นในสนามเทนนิส ลกัษณะการเล่นท่ีนาํเอาลูกบอลท่ีมี
ลกัษณะอ่อนน่ิม มาตีกระทบผนงัน้ีจึงเป็นท่ีมาของกีฬาสควอช (Squash)   ซ่ึงมาจากคาํวา่ 
Squashiness แปลวา่ ความอ่อนน่ิม ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของกีฬาสควอชในเวลา
ต่อมา 
            ลกัษณะการเล่นของกีฬาสควอชแต่ดั้ งเดิม  มีการเล่นเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะแรกเป็นการเล่นท่ีใชลู้กบอลท่ีทาํดว้ยยางท่ีมีลกัษณะแข็งคลา้ยลูกเทนนิสจะเรียก
การเล่นลักษณะน้ีว่า สควอชเทนนิส  (Squash Tennis) ซ่ึงจะนิยมเล่นกันมากในแถบ
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ประเทศทางทวีปอเมริกาเหนือ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นตน้  สาํหรับ
อีกลกัษณะหน่ึงเป็นการเล่นท่ีใชลู้กบอลท่ีทาํดว้ยยาง มีลกัษณะท่ีอ่อนน่ิม และยืดหยุน่ จะ
เรียกการเล่นลกัษณะน้ีว่า สควอชแร็กเก็ต (Squash Racquets)   ซ่ึงจะนิยมเล่นกนัมากใน
ประเทศองักฤษ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  เป็นตน้ ซ่ึงต่อมาการเล่นสควอชแร็กเก็ตไดรั้บ
การยอมรับ และนิยมเล่นกนัอย่างแพร่หลายจวบจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี เทคนิค และวิธีการ
เล่นสควอชทั้งสองลกัษณะน้ีมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ การเล่นสควอชเทนนิส ลูกบอล
จะมีการกระดอนท่ีเร็ว และแรง  ต้องใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจในการตีลูกบอลสั้ น 
เพราะลูกบอลจะมีความเร็วสูง  แต่การคาดเดาทิศทางของลูกบอลจะง่ายกว่าการเล่น        
สควอชแร็กเก็ต  สาํหรับการเล่นสควอชแร็กเก็ต  ลูกบอลจะมีความเร็วสูงแต่การกระดอน
จากผนงั หรือพ้ืนจะชา้กว่า  ทาํให้มีเวลาในการตดัสินใจในการตีไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ
ไดง่้ายกวา่  การคาดเดาทิศทางของลูกบอลจะยาก  ทาํใหฝ่้ายตรงขา้มคาดเดาการรับลูกบอล
ยากมากข้ึน และจะใชพ้ลงังานในการเล่นมากกวา่ สาํหรับตาํราเล่มน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะการ
เล่นสควอชแร็กเกต็เท่านั้น 
           การเล่นสควอชในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีหลกัฐานปรากฏว่า บุคคลท่ี 
นาํเอากีฬาสควอชเขา้ไปเผยแพร่ คือ กษตัริยแ์ห่งเวลส์ ( Prince of  Wales)  ซ่ึงปัจจุบนัน้ี
เรียกว่า  ดยุคแห่งวินเซอร์ (Duke of  Windsor)   และพบว่าในปี ค.ศ. 1880   (พ.ศ. 2423)  
ได้มีการเล่นสควอชในวิทยาลยัฮาร์วาร์ด   (Harvard College)  เยล  (Yale College)  และ  
ปริสตนั (Princeton College)  และต่อมาในปี ค.ศ. 1882  (พ.ศ. 2425) ไดมี้การเล่นอยา่งเป็น
ระบบคร้ังแรกท่ีโรงเรียนเซนตพ์อล  (St. Paul  School)  และในเวลาต่อมาการเล่นสควอช
ไดแ้พร่หลายจากทางแถบชายฝ่ังตะวนัออกไปสู่ชายฝ่ังตะวนัตก และชายฝ่ังแปซิฟิคของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงลกัษณะการเล่นส่วนใหญ่เป็นการเล่นสควอชเทนนิส หรือการ
เล่นท่ีใชลู้กบอลท่ีมีลกัษณะแข็ง (Hard-ball Squash) สําหรับการเล่นสควอชแร็กเก็ต หรือ
การเล่นลูกบอลท่ีมีลกัษณะอ่อนน่ิม (Soft-ball Squash)  ก็ไดรั้บนิยมอย่างแพร่หลายไปสู่
ประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ไดแ้ก่  ประเทศ
อินเดีย  ปากีสถาน อียิปต์  อฟัริกาใต ้ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นตน้ สําหรับความ
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เป็นมาของการเล่น  สควอชแร็กเก็ต ไดมี้การบนัทึกเหตุการณ์สาํคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นลาํดบั 
ดงัน้ี 
 
            ปี ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466)  ไดมี้การกาํหนดกฎกติกาการเล่นสควอชแร็กเก็ต 
อย่างเป็นระบบท่ีเป็นทางการข้ึนเป็นคร้ังแรก  และในปี ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472)  ไดมี้การ
ก่อตั้งสมาคมสควอชแร็กเก็ตแห่งประเทศองักฤษ  ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473)  ไดมี้
การจดัการแข่งขนัสควอชบริติช โอเพ่น ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศองักฤษ  และถือวา่เป็น
การชิงแชมป์โลกคร้ังแรกอย่างไม่เป็นทางการผูช้นะเลิศในการแข่งขนัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ดอน 
บทัเชอร์ (Don Butcher)  รองชนะเลิศ ไดแ้ก่  ชาร์ส  รีด (Charles  Read) ทั้งสองคนเป็นชาว
องักฤษ  และในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ไดมี้การก่อตั้งสมาพนัธ์สควอชแร็กเกต็นานาชาติ 
(International Squash Racket Ferderation:ISRF) ข้ึนโดยมีกลุ่มประเทศท่ีร่วมก่อตั้งจาํนวน  
7  ประเทศ  คือ  องักฤษ   ออสเตรเลีย  อินเดีย ปากีสถาน นิวซีแลนด์ อฟัริกาใต้ และ
สาธารณรัฐอาหรับ โดยได้มีการประชุมร่วมกันเป็นคร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม ค.ศ. 
1967 (พ .ศ. 2510) ปัจจุบันน้ีได้เปล่ียนช่ือเป็น   สมาพันธ์สควอชโลก  (World Squash 
Federation: WSF) และมีประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจาํนวนมากกว่า 100 ประเทศ  ซ่ึง
ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee: 
IOC) เพ่ือทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลเก่ียวกบักฎกติกาการแข่งขนั สนาม และอุปกรณ์การแข่งขนั
ท่ีเหมาะสม   กรรมการผูต้ดัสิน ผูฝึ้กสอน และกีฬาสควอชได้ถูกบรรจุให้มีการจดัการ
แข่งขนัในกีฬาโอลิมปิก คร้ังท่ี 28 ณ กรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 
ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) เป็นคร้ังแรก ในปัจจุบนัไดมี้การแข่งขนักีฬาสควอชทั้งในระดบัทวีป
และระดบัโลกอยา่งต่อเน่ือง และคาดวา่กีฬาสควอชจะเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายต่อไป 
 
1.2 ประวตักิฬีาสควอชในประเทศไทย 
 กีฬาสควอชในประเทศไทย ไดมี้หลกัฐานปรากฏว่าเม่ือปี พ.ศ. 2441 ไดมี้การ
จัดตั้ งสโมสรเชียงใหม่ยิมคานาข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหม่  และได้มีการจัดสร้างสนาม             
สควอชข้ึนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงเป็นสนามท่ีทาํดว้ยไมส้ักอย่างดี ต่อมาในปี 
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พ.ศ.2472 ไดมี้การสร้างสนามสควอชท่ีสปอร์ตคลบั 2 สนาม และอีกหลาย ๆ แห่ง เช่น ใน
ปี พ.ศ.2527 ไดส้ร้างท่ีโปโลคลบั 4 สนาม ปี พ.ศ.2533 ไดส้ร้างสนามสควอชของสมาคม 
สควอชแห่งประเทศไทยอีก 4 สนาม และในปี พ.ศ. 2538 ไดมี้การสร้างสนามสควอช 4 
สนาม ท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
  ในปี พ.ศ.2520 ได้มีการก่อตั้ง สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย (ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ข้ึนโดยมี ฯพณฯ ดร.กลัย ์อิศรเสนา ณ อยธุยา องคมนตรี เป็นนายกสมาคม
คนแรกโดยมีวตัถุประสงค์ให้จัดตั้ งสมาคมสควอชแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมกีฬา      
สควอชให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ทั้งเป็นการยกมาตรฐานกีฬาสควอชให้ดีข้ึน ต่อมาในปี 
พ .ศ. 2534 กีฬาสควอชได้ถูกบรรจุเข้าในกีฬาซีเกมส์ท่ีจัดข้ึน  ณ  กรุงมนิลา ประเทศ    
ฟิลิปปินส์เป็นคร้ังแรก และประเทศไทยไดส่้งนกักีฬาสควอชเขา้ร่วมการแข่งขนัคร้ังน้ีดว้ย 
เป็นนักกีฬา ทีมชาย 3 คน คือ  พีรพล พูลศิริ, วิศรุต วิสนุวิมล, เจตน์ โศภิษฐ์พงศธร และ
นักกีฬาหญิง 1 คน คือ   อรวรรณ เชยสวสัด์ิ โดยมีผูจ้ดัการทีม คือ รณิ บุนนาค และได้
เหรียญเงินในการแข่งขนัประเภทหญิงเด่ียวจาก อรวรรณ เชยสวสัด์ิ ในปัจจุบนักีฬาสควอช
ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย และไดมี้การสร้างสนามสควอชในสถานท่ีต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่จะเป็นภายในโรงแรม หรือศูนยสุ์ขภาพต่าง ๆ  เพ่ือเป็นสถานท่ีออกกาํลงักาย ทั้งน้ี
กีฬาสควอชเป็นกีฬาท่ีเล่นใชเ้วลาไม่มากนกั สนุกสนาน ทา้ทายความสามารถ ประกอบกบั
เป็นกีฬาในร่ม สภาพอากาศไม่เป็นอุปสรรคในการเล่น อีกทั้งเล่นไดทุ้กเพศ ทุกวยัอีกดว้ย 
 สําหรับการจดัการเรียนการสอนกีฬาสควอชในระดบัอุดมศึกษาเท่าท่ีผูเ้ขียน
ทราบพบวา่มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีไดมี้การ
เปิดการเรียนการสอนกีฬาสควอชข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2540 จนกระทัง่ปัจจุบนั และคาดว่าใน
อนาคตกีฬาสควอชจะไดมี้การเปิดการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ทุกระดบั
เพ่ิมมากข้ึน และจะไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายต่อไป 
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1.3 ประโยชน์ของการเล่นกฬีาสควอช 
 กีฬาทุกชนิดทุกประเภทท่ีถูกคิดคน้ข้ึนมานั้น มีการคาํนึงถึงประโยชน์ของ
บุคคลท่ีเข้าร่วมเล่นกีฬานั้ นเป็นสําคญั โดยเฉพาะเพ่ือการบาํรุงรักษา หรือเสริมสร้าง   
สุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้ งเป็นกีฬาท่ีให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน กีฬาสควอชก็เป็นชนิดกีฬาหน่ึงท่ีให้คุณค่าของกีฬาแก่บุคคลท่ีเขา้
ร่วมเล่นเช่นเดียวกับกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปประโยชน์ของการเล่นกีฬา        
สควอชได ้ดงัน้ี 
  1.3.1 ประโยชน์ทางดา้นร่างกาย 
  เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย  ในการเล่นกีฬาสควอช  มีการ   
เคล่ือนไหวร่างกายเป็นการใชพ้ลงังานทางร่างกายเพ่ือการออกกาํลงักาย มีผลทาํให้ระบบ
ต่าง ๆ ภายในร่างกายทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบการทาํงานของหัวใจ
และไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบกลา้มเน้ือ จะทาํให้ร่างกายเกิด
ความแขง็แรง อดทน มีความคล่องแคล่ววอ่งไว สามารถท่ีจะทาํงานไดน้าน มีรูปร่างทรวด
ทรวงท่ีดี สมส่วน 

 1.3.2 ประโยชน์ทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ 
  เม่ือไดเ้ขา้ร่วมเล่นกีฬาสควอช     ทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน    เพลิดเพลิน 
ผอ่นคลาย ความตึงเครียด และจิตใจ มีความอดทนอดกลั้น สามารถควบคุมอารมณ์ใหมี้ 
ความสุขมุรอบคอบ    มีความเช่ือมัน่ในตนเอง        มีเหตุผล กลา้ตดัสินใจ เป็นผูมี้นํ้ าใจ 
 เป็นนกักีฬาท่ีดี รู้จกัแพ ้รู้จกัชนะ รู้จกัอภยั 
  1.3.3 ประโยชน์ทางดา้นสงัคม 
 ทาํใหเ้กิดการยอมรับ     และปฏิบติัตามกฎ   ระเบียบ    และกติกาการเล่นกีฬา   
 สควอช ทาํใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวนิยั เคารพกฎระเบียบกติกาท่ีวางไว ้ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
ปรับตวัเขา้กบัสงัคมหมู่คณะ และความรักสามคัคี มีความซ่ือสตัยสุ์จริต และความ       
ยติุธรรม 
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 1.3.4 ประโยชน์ทางดา้นสติปัญญา 
 ทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจในการเล่นกีฬาสควอช เป็นการฝึกแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดดี้ มีเหตุผลในการตดัสินใจท่ีดี และรวดเร็ว มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความฉลาด
และปฏิภาณไหวพริบดี สามารถไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 
1.4 มรรยาทในการเล่นกฬีาสควอช 

1. การแต่งกายตอ้งสะอาดสุภาพ เรียบร้อย ถกูตอ้งเหมาะสมกบักฎกติกาของ
กีฬาสควอช ตามกฎระเบียบของสนามท่ีวางไว ้

2. เตรียมอุปกรณ์การเล่นของตนเองใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ เคร่ืองแต่งกาย ไมส้ควอช 
รองเทา้ ถุงเทา้ เป็นตน้  

3. ตอ้งเรียนรู้ และมีความเขา้ใจกฎกติกาการเล่นใหดี้  
4. แสดงกิริยามารยาท วาจาสุภาพเรียบร้อย รู้จกัการกล่าวคาํชมเชย ขอบคุณ 

ขอโทษ กบัผูร่้วมเล่นเสมอ  
5. ไม่ดูถูกความสามารถของผูอ่ื้น ไม่วา่ทางวาจา หรือท่าทางใดๆกดี็ 
6. เปิดโอกาสผลดัเปล่ียนกนัเล่น เม่ือมีผูเ้ล่นจาํนวนมากกจ็ะรอคอยการเล่น 
7. ไม่ควรนาํเอาอาหาร เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เขา้ไปรับประทาน หรือด่ืมในสนาม 
8. มีความซ่ือสัตย ์ยอมรับฟังคาํตดัสินของผูร่้วมเล่น 
9. เล่นตามกติกาไม่เอาเปรียบ ไม่ย ัว่ยคูุ่ต่อสู้ ไม่เยาะเยา้คู่ต่อสู้ท่ีมีฝีมือดอ้ยกวา่ 

 
1.5 มารยาทในการแข่งกฬีาสควอช 

1. แต่งกายใหถู้กตอ้งตามกฎกติกา 
2. แสดงกิริยามารยาท ท่าทางท่ีสุภาพอ่อนโยนต่อผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั กรรมการ 

และผูช้ม 
3. รักษากฎ และกติกาการแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด 
4. รับฟังคาํตดัสินของกรรมการ หากจะมีขอ้โตแ้ยง้ตอ้งมีเหตุผลท่ีชดัเจน หรือ   

เด่นชดั 
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5. แสดงความสามารถเตม็ท่ีในขณะท่ีแข่งขนั ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขนั 
6. เม่ือก่อนเร่ิม หรือหลงัการแข่งขนัเสร็จส้ินลง ควรแสดงออกซ่ึงมิตรภาพดว้ย

การจบัมือกบัผูร่้วมแข่งขนั กรรมการตดัสิน และแสดงความเป็นมิตรไมตรีกบัผูช้มดว้ยการ
โบกมือ ไหว ้หรือโคง้คาํนบัอยา่งสุภาพแลว้แต่ความเหมาะสม 
 
1.6 มารยาทในการชมกฬีาสควอช 

1. แสดงความยินดี และให้เกียรติแก่ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัทั้ งสองฝ่ายตลอดจน
กรรมการตดัสิน ดว้ยการปรบมือเม่ือเดินลงสู่สนามก่อนการแข่งขนั และออกสนาม เม่ือ
ส้ินสุดการแข่งขนั 

2. ปรบมือใหเ้กียรติแก่ผูท่ี้เล่นไดดี้ทั้งสองฝ่าย 
3. ยอมรับ และเคารพผลการตดัสินของกรรมการ ไม่แสดงกิริยามารยาท ไม่

เหมาะสมต่อการตดัสินของกรรมการเม่ือมีการตดัสินท่ีผดิพลาด 
4. ช่วยกนัรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี และไม่ท้ิงขวา้งส่ิงของใด 
5. ปฏิบติัตามกฎของสนามอยา่งเคร่งครัด 
6. ไม่พดูคุย หรือส่งเสียงดงัรบกวนผูเ้ล่น หรือผูช้มอ่ืน 
7. ไม่กระทาํใด ๆ ท่ีทาํใหก้รรมการตดัสินปฏิบติัหนา้ท่ีไม่สะดวก หรือกระทาํ

การใด ๆ ท่ีทาํใหร้บกวนสมาธิของผูเ้ล่น 
8. ไม่แสดงกิริยาอาการท่ีส่อเสียดไปในทางท่ีไม่ดีต่อผูเ้ล่น ผูต้ ัดสิน หรือ     

ผูช้มอ่ืน 
 
1.7 การเตรียมการเพือ่การเล่นกฬีาสควอช 

 ในการเล่นกีฬาสควอช ผูเ้ล่นจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์การเล่นให้พร้อม และอยูใ่น
สภาพท่ีดีใชก้ารได ้ตลอดจนมีความเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของตนเอง 
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หนา้ไม ้
หวัไม ้

คอไม ้

กา้นไม ้

ดา้มไม ้
สน้ไม ้

1.7.1 ไม้สควอช  
 ไม้สควอชเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญ  สําหรับการเลือกใช้ไม้ให้เหมาะสม ควร
พิจารณาจากนํ้ าหนกั และขนาดของหนา้ไม ้ซ่ึงก็มีหลายแบบ เช่น หนา้กลม หนา้ใหญ่ เป็น
ตน้ นํ้ าหนักของไมจ้ะตอ้งเป็นไปตามกติกากาํหนด ซ่ึงมีนํ้ าหนักตอ้งไม่เกิน 225 กรัม (9 
ออนซ์) โดยมีความกวา้งของหนา้ไมไ้ม่เกิน 184 มิลลิเมตร (7.25 น้ิว) ความยาวของหนา้ไม้
ไม่เกิน 215 มิลลิเมตร (8.50 น้ิว) ไมส้ควอชท่ีทาํมาจากวสัดุท่ีดี เช่น กราไฟท์ (Graphic)  
ไททาเนียม (Titanium) จะมีนํ้ าหนักเบาทาํให้ไดเ้ปรียบ และการเลือกนํ้ าหนักของไมต้อ้ง
เหมาะมือกบัตนเอง ลกัษณะดา้มไมอ้าจจะเป็นลกัษณะกลม หรือเป็นเหล่ียมก็ได ้การเลือก
ตอ้งให้เหมาะกับขนาดของมือของผูเ้ล่นด้วย วิธีการเลือกง่ายๆคือ เม่ือจบัด้ามไม้แลว้มี
ความกระชบัไม่เลก็ หรือใหญ่จนเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      ภาพที ่1 แสดงลกัษณะของไม้สควอช 
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จุดสีเหลือง จุดสีขาว 

จุดสีแดง จุดสีฟ้า 

1.7.2 เอน็ขงึไม้สควอช 
 เอน็ขึงไมส้ควอชท่ีใชก้นัอยูมี่ลกัษณะ คือ เอน็ไนลอน เอน็สงัเคราะห์ และเอน็แท ้
โดยทัว่ไปมกัจะเลือกเอน็ไนลอน หรือเอน็สงัเคราะห์ เพราะมีความทนทานราคาถูกแต่มีผูเ้ล่น
บางคนเลือกใชเ้อน็แทแ้ต่ก็มีราคาแพง และขาดง่ายกวา่เอน็ไนลอน หรือเอน็สังเคราะห์ ความ
ตึงของเอ็นสควอชถา้ขึงเอ็นตึงจะทาํให้การควบคุมลูกบอลได้ดีกว่าการขึงแบบหย่อน ๆ 
อยา่งไรก็ตามการขึงเอ็นให้มีความตึงมากน้อยขนาดใดจะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการ
เล่นว่ามีฝีมือระดบัใด โดยเฉพาะผูเ้ล่นท่ีมีฝีมือดีมกัจะเลือกความตึงของเอน็สูง และความตึง
ของเอน็ตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวบ้ริเวณกรอบไมส้ควอชแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นดว้ย ซ่ึงไดมี้
การให้คาํแนะนาํไว ้ถา้ขึงเอน็ตึงมากเกินไปอาจจะทาํให้กรอบหนา้ไมเ้กิดการบิดงอ และหัก
ไดง่้าย ดา้มไมอ้าจจะพนัหุ้มดว้ยยาง หรือหนงั หรือผา้ขนหนู  เพ่ือจะช่วยให้จบัดา้มไมใ้ห้นุ่ม
มือมากข้ึน  เป็นการช่วยซบัเหง่ือและทาํใหก้ารจบัไมก้ระชบัมือมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 

1.7.3 ลูกสควอช 
 ลูกสควอช เป็นลูกยางกลมมีขนาดและนํ้ าหนักตามมาตรฐานท่ีกาํหนด และ

รับรองไวท้ั้งน้ี ลูกสควอชจะมีความแตกต่างกนัในดา้นความเร็ว หรือความสามารถในการ
กระดอนของลูกซ่ึงจะระบุจุดสีไวบ้นลูก ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงลกัษณะของลูกสควอช 
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จุดสีฟ้า      การกระดอนของลูกสควอชจุดสีฟ้าจะกระดอนเร็วเม่ือลูกบอลกระทบพ้ืน 
  หรือผนงั เหมาะสมกบัผูเ้ร่ิมเล่น หรือผูเ้ล่นใหม่ 
จุดสีแดง    การกระดอนของลูกสควอชจุดสีแดงจะกระดอนเร็วปานกลาง เหมาะสมกบั

ผูเ้ล่นท่ีเล่นเกมส์ ไดบ้า้งแลว้ หรือผูท่ี้ไดรั้บการฝึกในขั้นเบ้ืองตน้ 
จุดสีขาว การกระดอนของลูกสควอชจุดสีขาวจะช้า เหมาะสมกับใช้ในการฝึก        

นกักีฬาทัว่ไป 
จุดสีเหลือง  การกระดอนของลูกสควอชจุดสีเหลืองลูกชา้มาก เป็นลูกบอลท่ีใช้

แข่งขนั มกัจะมีลกัษณะ 2 ลกัษณะ คือ   
- แบบจุดสีเหลือง 1 จุด เหมาะสาํหรับผูเ้ล่นระดบันกักีฬา 
      สมคัรเล่น   
- แบบจุดสีเหลือง 2 จุด เหมาะสาํหรับนกักีฬาอาชีพ หรือ        
    นกักีฬาชั้นสูง 

  
 สีของลูกบอลส่วนใหญ่เป็นลูกยางสีดาํด้านในกลวงแต่ถ้าเป็นการแข่งขัน

ภายในสนามท่ีเป็นกระจกทั้ง4 ดา้นจะใชลู้กยางสีขาวเพราะจะทาํให้ผูเ้ล่นมองเห็น ลูกบอล
ไดง่้าย ขนาดนํ้ าหนกัของลูกสควอชตามกติกาจะมีนํ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 23.3-24.6 กรัม และ
ลูกสควอชท่ีใชแ้ข่งขนัจะตอ้งไดรั้บการรับรอง และตรวจสอบจาก สมาพนัธ์สควอชโลก 
(World Squash Frederation: WSF) ในกรณีท่ีเป็นการแข่งขันระดับโลก แต่ถ้าเป็นการ 
แข่งขนัภายในประเทศนั้น ก็ตอ้งไดรั้บการรับรอง และตรวจสอบจากสมาคมสควอชของ
ประเทศนั้น ๆ 

  
1.7.4 เคร่ืองแต่งกายสําหรับนักกฬีาสควอช 

  เส้ือผ้าควรเลือกผ้าท่ีสวมใส่สบายสามารถระบายเห ง่ือได้ง่ายสะดวก       
โดยทั่วไปแล้วผูช้ายมักนิยมใส่เส้ือยืดคอปก กางเกงขาสั้ น จะต้องไม่คับ หรือหลวม     
จนเกินไปตอ้งทาํใหเ้คล่ือนไหวสะดวก ไม่อึดอดั และมีระบายเหง่ือไดดี้  
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 ส่วนผูห้ญิงอาจจะสวมเส้ือยืดกางเกงขาส้ัน หรือกระโปรงสั้น  แบบแยกส่วน
หรือชุดเส้ือกระโปรงติดกันก็ได้แล้วแต่ความนิยม ส่วนรองเท้าก็มีความสําคญัเช่นกัน
จะตอ้งเลือกรองเทา้ท่ีใส่สบาย ไม่คบั หรือหลวมจนเกินไป มีความยืดหยุน่ไดดี้ โดยทัว่ไป
พ้ืนรองเท้าจะเป็นพ้ืนยาง และมีความน่ิม พ้ืนตอ้งไม่หนามากจนเกินไปเพราะจะทาํให้
นํ้ าหนกัรองเทา้มากมีผลต่อการเคล่ือนไหวไดช้า้ลง หรือพ้ืนรองเทา้ท่ีบางเกินไป จะมีผลทาํ
ใหเ้ทา้เกิดการบาดเจบ็ไดง่้าย 
 ถุงเทา้ควรเลือกเป็นแบบชนิดหนานุ่ม ห่อหุม้บริเวณน้ิวเทา้ และพอดีกบัส้นเทา้
ท่ีสวมใส่ตอ้งมีความรู้สึกสบาย กระชบั และชั้นในซับเหง่ือ และระบายเหง่ือไดดี้ อีกทั้ง
ช่วยลดการเสียดสีระหวา่งเทา้กบัรองเทา้ไดอี้กดว้ย 
 
 

 

 

 

 

 


