
บทที ่11 
กตกิากฬีาสควอช 

                                                         
11.1  เกมสควอช 
   สคอวชเป็นเกมระหวา่งผูเ้ล่น 2 คน อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบดว้ยไมแ้ร็กเกต็,      
ลูกบอลมาตรฐาน และเล่นในคอร์ทซ่ึงเป็นตามขนาดและมาตรฐานท่ีสมาพนัธ์กีฬาสคอวช
โลก (WRF) กาํหนด 
 
11.2 การนับคะแนน 
 การแข่งขนัจะตดัสินผูช้นะจาก 2 ใน 3 เกม หรือ 3 ใน 5 เกม แลว้แต่ผูจ้ดั    
แต่ละเกมเล่น 9 แตม้ โดยผูช้นะในแต่ละเกมคือ ผูท่ี้ทาํได ้ 9 แตม้ก่อน ยกเวน้กรณีท่ีได ้ 
8 แตม้เท่ากนัในกรณีน้ี ผูรั้บลูกมีสิทธิเลือกก่อนท่ีจะมีการเสิร์ฟต่อไปวา่จะเล่นถึง 9 แตม้ 
(No Set) หรือ 10 แตม้ (Set Two) ถา้เลือก 10 แตม้ จะเล่นต่อไปอีก 2 แตม้โดย ผูช้นะ     
2 แตม้ก่อนจะเป็นผูช้นะในเกมนั้น 
 ในการเลือกว่าจะเล่นต่อไปถึง 9 แตม้ หรือ 10 แตม้ ผูรั้บลูกจะต้องแสดง
ความจาํนงใหช้ดัแจง้กบักรรมการผูน้บัแตม้ กรรมการผูต้ดัสิน และคู่แข่งขนั  กรรมการ
ผูน้บัแตม้จะขาน “No Set” หรือ “Set Two” ก่อนท่ีจะใหเ้ล่นเกมต่อไป 
 
11.3 การได้แต้ม 
 ฝ่ายเสิร์ฟเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิไดแ้ตม้ ถา้ผูเ้สิร์ฟชนะการตีลูกใดก็จะได ้1 แตม้   
ถา้ผูรั้บชนะการตีลูกใดกจ็ะกลบัมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟ 
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11.4 การเสิร์ฟ 
 11.4.1 สิทธิในการเสิร์ฟลูกตดัสินโดยการหมุนแร็กเก็ตเส่ียงทายหลงัจากนั้น       
ผูเ้สิร์ฟจะคงสิทธิการเสิร์ฟลูกต่อไปจนกระทั่งเล่นแพใ้นลูกใดลูกหน่ึง คู่แข่งขนัจึงจะ
กลบัมาเป็นผูเ้สิร์ฟลูกแทน สับเปล่ียนไปเช่นน้ีจนจบการแข่งขนั ในการเร่ิมเกม 2 และเกม
ต่อไป ผูช้นะในเกมท่ีผา่นเป็น ผูเ้สิร์ฟก่อน 
 11.4.2 ในการเร่ิมตน้แต่ละเกม ผูเ้สิร์ฟลูกมีสิทธ์ิเลือกช่องเสิร์ฟ (Box) และ
หลงัจากนั้นก็จะตอ้งเปล่ียนช่องเสิร์ฟทุกคร้ังท่ีไดแ้ตม้ นอกจากกรณีท่ีตอ้งเล่นลูกใหม่ 
(Let) ในกรณีน้ีผูเ้สิร์ฟลูกจะตอ้งเสิร์ฟจากช่องเสิร์ฟเดิม 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ 
 ถา้ผูเ้สิร์ฟลูกเสิร์ฟผิดช่องเสิร์ฟ หรือไม่แน่ใจว่าจะตอ้งเสิร์ฟจากช่องเสิร์ฟใด 
กรรมการผูน้บัแตม้จะแจง้ให้ทราบ ถา้กรรมการผูน้บัแตม้แจง้ผิด หรือมีขอ้พิพาท ผูต้ดัสิน 
จะตดัสินวา่ จะตอ้งเสิร์ฟจากช่องเสิร์ฟเดิม 
 11.4.3 ลูกเสิร์ฟท่ีได้ คือ ลูกท่ีเสิร์ฟโดยเท้าขา้งหน่ึงของผูเ้สิร์ฟอยู่ในช่อง
เสิร์ฟ โดยไม่เหยียบเส้น และลูกท่ีตีปล่อยลงมา หรือโยนข้ึนไปกลางอากาศโดยไม่ถูก
กาํแพง, พ้ืน, เพดาน หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีห้อยลงมา ลูกตอ้งโดนตีไปกระทบกาํแพงดา้นหน้า
ระหว่างเส้นเสิร์ฟ (Cut Line) และเส้นออกบน (Out Line) และสะท้อนมาตกขา้งหลงั
คอร์ท     (ถา้ฝ่ายรับไม่ตีลูกกลางอากาศเสียก่อน) ในช่อง (Back Quarter) ตรงขา้มกับ
ช่องท่ีเสิร์ฟ 
 ถา้ผูเ้สิร์ฟปล่อยลูก หรือโยนลูกแลว้ไม่ไดพ้ยายามตีลูกให้ปล่อย หรือโยน   
ลูกใหม่ผูเ้ล่นท่ีมีแขนเดียวใหใ้ชแ้ร็กเกต็ช่วยโยนลูกข้ึนไปกลางอากาศเพ่ือเสิร์ฟลูกได ้
 11.4.4 ลูกเสิร์ฟท่ีดีคือลูกท่ีไม่มีผลใหต้อ้งเปล่ียนเสิร์ฟตามกติกาขอ้ 4.6  
 11.4.5 ลูกเสิร์ฟถือวา่เสียในกรณีต่อไปน้ี 
 11.4.5.1 ในขณะท่ีเสิร์ฟลูก เทา้ของผูเ้สิร์ฟไม่แตะพ้ืนอยูใ่นช่องเสิร์ฟ โดย
ไม่เหยยีบเส้น บางส่วนของเทา้อาจอยูเ่หนือเส้นโดยไม่แตะเส้นได ้
  11.4.5.2 ลูกท่ีเสิร์ฟโดนกาํแพงหน้าตํ่ากว่า หรือถูกเส้นเสิร์ฟแต่เหนือ
แผน่สงักะสี 
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  11.4.5.3 ลูกท่ีเสิร์ฟสะทอ้นกลบัมาตกก่อนถึงเส้นขวางคอร์ท หรือไม่ตก
ในช่วง (Back Quarter) ตรงขา้มกบัช่องท่ีเสิร์ฟ นอกจากกรณีท่ีผูรั้บตีลูกกลางอากาศ 
 11.4.6 ผูเ้สิร์ฟจะเสียสิทธิการเสิร์ฟใหก้บัคู่ต่อสู้ในกรณีต่อไปน้ี 
  11.4.6.1 เสิร์ฟเสีย  
  11.4.6.2 ลูกท่ีปล่อยลงมา หรือโยนข้ึนไปเพ่ือเสิร์ฟ โดนกาํแพง พ้ืน เพดาน 
หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีหอ้ยลงมา ก่อนเสิร์ฟ 
 11.4.6.3 ผูเ้สิร์ฟเสีย 
 11.4.6.4 กรรมการผูต้ดัสินเห็นวา่ผูเ้สิร์ฟตีลูกไม่ถูกตอ้ง 
  11.4.6.5 ลูกท่ีเสิร์ฟโดนกาํแพงหน้าตํ่ากว่าแผ่นสังกะสีหรือออก   หรือ
โดนส่วนอ่ืนของคอร์ทก่อนโดนกาํแพงหนา้ 
  11.4.6.6 ลูกท่ีเสิร์ฟโดนผูเ้สิร์ฟ     หรือเส้ือผา้ท่ีใส่ หรือส่ิงของท่ีถืออยู่
ก่อนกระทบพ้ืนมากกวา่หน่ึงคร้ัง หรือก่อนท่ีผูรั้บตีลูก 
  11.4.6.7 ผูเ้สิร์ฟจะตอ้งไม่เสิร์ฟ จนกว่ากรรมการผูน้ับแตม้จะขานแตม้
เสร็จ 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ 
 กรรมการผูน้บัแตม้จะตอ้งไม่ขานชา้เกินไป ถา้ผูเ้สิร์ฟ เสิร์ฟหรือพยายามเสิร์ฟ
ก่อนการขานแตม้ กรรมการผูต้ดัสินจะสัง่ใหห้ยดุเล่น และใหผู้เ้สิร์ฟรอจนกวา่กรรมการ    
ผูน้บัแตม้จะขานเสร็จ 
    
11.5 การเล่น 
 หลงัจากฝ่ายเสิร์ฟได้เสิร์ฟลูกดีไปแลว้ ฝ่ายรับจะตีลูกสลบักันกับฝ่ายเสิร์ฟ
จนกระทัง่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถรับลูกได ้หรือจนกระทัง่ผูต้ดัสินนบัแตม้ หรือสั่งให้
หยดุเล่นตามกติกาขอ้หน่ึงขอ้ใด 
 

 
 
 



 54  บทท่ี 11 กติกากีฬาสควอช
 

 

11.6 การรับลูก 
 11.6.1 การรับลูกถือว่าดี ถา้ผูรั้บตีลูกกลบัไปก่อนลูกจะกระทบพ้ืนเกินกว่า 1 
คร้ัง และลูกโดนกาํแพงหน้าสูงกว่าแผ่นสังกะสี โดยไม่โดนพ้ืน หรือเส้ือผา้ของผูตี้ หรือ          
ไมแ้ร็กเกต็ หรือตวั หรือเส้ือผา้ของคู่แข่งขนั และลูกไม่ออก 
 11.6.2 การรับลูกไม่ถือว่าดี ถา้ลูกโดนแผ่นสังกะสีก่อน หรือหลงัโดนกาํแพง 
ดา้นหนา้ก่อนกระทบพ้ืน หรือถา้ไมแ้ร็กเกต็ไม่อยูใ่นมือผูเ้ล่นขณะท่ีกระทบลูก 
 
11.7 ลูกให้เล่นใหม่ (Let) 
 ลูกท่ีให้เล่นใหม่ คือ ลูกท่ีไม่สามารถตดัสินได ้ลูกท่ีตอ้งเล่นใหม่จะไม่นบัแตม้ 
และผูเ้สิร์ฟเดิมจะเสิร์ฟอีกคร้ังจากช่องเสิร์ฟเดิม 
 
11.8 การชนะแต่ละลูก 
 ผูเ้ล่นจะชนะลูกหน่ึงลูกใดในกรณีต่อไปน้ี 
  11.8.1 ตามกติกาขอ้ 11.4.6 ในกรณีท่ีผูเ้ล่นเป็นผูรั้บลูก 
  11.8.2 คู่ต่อสู้ไม่สามารถตีลูกดีกลบัไปได ้นอกจากกรณีท่ีไดเ้ล่นใหม่หรือ
กรรมการใหช้นะในลูกนั้น 
  11.8.3 ลูกโดนคู่แข่งขนัหรือเส้ือผา้ของคู่แข่งขนัหรือส่ิงของท่ีคู่แข่งขนั ถือ
อยูใ่นกรณีท่ีคู่แข่งขนัไม่ไดเ้ป็นผูตี้ลูก นอกจากกรณีตามกติกาขอ้ 11.9, 11.10 และ 
11.13.1.1 
  11.8.4 กรรมการผูต้ดัสิน ตดัสินใหช้นะในลูกนั้นตามกติกา 
 
11.9. การตลูีกไปถูกคู่แข่งขนั 
 ถา้ลูกก่อนท่ีจะถึงกาํแพงหน้าโดนคู่แข่งขนั หรือไมห้รือเส้ือผา้ของคู่แข่งขนั
หรือส่ิงของท่ีคู่แข่งขนัถืออยู ่จะตอ้งหยดุเล่น 
 11.9.1 นอกจากกรณีท่ีกติกาขอ้ 11.9.2 มีผลบงัคบั ผูตี้ลูกจะชนะในลูกนั้น ถา้
ลูกท่ีตีนั้นเป็นดี และกระทบกาํแพงหนา้ก่อนกระทบกาํแพงอ่ืน 
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      11.9.2 ถา้ลูกท่ีตีจะเป็นลูกดี 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ 
 ถา้ผูตี้ลูกหมุนตวัตามไปตีลูกท่ีปล่อยให้ผ่านตวัไป แต่ไม่ตีลูกเพราะเกรงอยา่ง
สมเหตุสมผลวา่จะโดนคู่แข่งขนั และกรรมการผูต้ดัสินเห็นวา่สามารถจะตีลูกดีกลบัไดใ้ห้
เล่นลูกนั้นใหม่ 
 11.9.3 ถา้ลูกท่ีตีโดน หรือจะโดนกาํแพงอ่ืน และจะเป็นลูกดี ใหอ้นุญาตใหเ้ล่น
ลูกนั้นใหม่ได ้นอกจากกรรมการผูต้ดัสินจะเห็นวา่ ผูตี้ลูกโดนขดัขวางไม่ใหช้นะในลูกนั้น  
ในกรณีน้ีกรรมการผูต้ดัสินจะใหผู้ตี้ลูกชนะในลูกนั้น 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 การใหผู้เ้ล่นชนะในลูกใดตามกติกาขอ้ 11.9 จะตอ้งไม่เป็นกรณีหมุนตวัตีลูกท่ี
ผา่นตวัไป หรือพยายามตีซํ้ า 
 11.9.4 ถา้ลูกท่ีตีไม่เป็นลูกดี ผูตี้จะเป็นผูแ้พใ้นลูกนั้น 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 เม่ือผูเ้ล่นโดนลูกตามท่ีอธิบายในกติกาขอ้ 11.9 ใหก้รรมการผูข้านแตม้ขาน 
“Down” ใหก้รรมการผูต้ดัสินพิจารณาทิศทางของลูก และใหค้าํตดัสินต่อไป 
 
11.10 ผู้เล่นทีต่ลูีกพลาดพยายามตซ้ํีาได้ 
 ลูกท่ีตีไปโดนคู่แข่งขนั หรือไมแ้ร็กเกต หรือเส้ือผา้ของคู่แข่งขนั หรือส่ิงของท่ี
คู่แข่งขนัถืออยู ่ถา้ในความเห็นของกรรมการตดัสิน 
  11.10.1 ผูตี้สามารถตีลูกดีกลบัไปได ้ตอ้งใหเ้ล่นใหม่ 
  11.10.2 ผูตี้ไม่สามารถตีลูกดีกลบัไปได ้ตอ้งให้แพใ้นลูกนั้นถา้ผูแ้ข่งขนั
พยายามตีลูกซํ้ าตีโดนคู่แข่งขนั หรือเส้ือผา้ของคู่แข่งขนั หรือส่ิงของท่ีคู่แข่งขนัถืออยูโ่ดย
ลูกนั้นจะเป็นลูกดีตอ้งให้เล่นใหม่ แต่ถา้ลูกนั้นจะเป็นลูกไม่ดีถึงแมจ้ะไม่โดนคู่แข่งขนั ก็
ใหผู้ตี้แพใ้นลูกนั้น 
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11.11 การอุทธรณ์ 
 ผูเ้ล่นสามารถอุทธรณ์การตดัสินของกรรมการผูข้านแตม้ไดใ้นทุกกรณี 
 การอุทธรณ์ต่อกรรมการผูต้ดัสินให้ใช้คาํว่า “Appeal Please” ในกรณีน้ีให้
หยดุเล่นจนกวา่กรรมการผูต้ดัสินจะตดัสิน 
 ถ้ากรรมการผูต้ ัดสินไม่เห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์  คาํตัดสินจะเป็นไปตามท่ี
กรรมการผูน้ับแตม้ได้ขานไวถ้า้กรรมผูต้ดัสินไม่แน่ใจจะตอ้งให้มีการเล่นลูกนั้ นใหม่
นอกจากจะเป็นกรณีตามหมายเหตุสําหรับกรรมการผูต้ดัสินในกติกาขอ้ 11.11.2.1 และ
หมายเหตุสาํหรับกรรมการผูต้ดัสินขอ้ ค และง ในกติกาขอ้ 11.11.2.2 
 กรณีกรรมการผูต้ดัสินเห็นดว้ยกบัขอ้อุทธรณ์ หรือกรรมการผูต้ดัสินภายใต้
กติกาขอ้ 11.20.4 ใหต้ดัสินตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 การช้ีไม่ใช่การอุทธรณ์ท่ีถูกตอ้ง 
 11.11.1 การอุทธรณ์การเสิร์ฟ 
  11.11.1.1 ถ้ าก รรมการผู ้นั บ แต้ม ข าน  “fault”, “foot fault”, “not up”, 
“down” หรือ “out” และกรรมการผูต้ดัสินเห็นดว้ยกบัขอ้อุทธรณ์จะตอ้งให ้เล่นลูกนั้นใหม่ 
  11.11.1.2 ถ้ากรรมการผู ้นับแต้มไม่ขาน  “fault”, “foot fault”, “not up” 
“down” หรือ “out”ผูเ้สิร์ฟอาจจะอุทธรณ์ทนัทีหรือเม่ือเล่นจบในลูกนั้น (ในกรณีไดตี้ลูก
หรือพยายามตีลุกลบัไป) ถา้กรรมการผูต้ดัสินเห็นว่าเสิร์ฟไม่ดีก็จะหยดุเล่นทนัที และให้
ผูรั้บลูกเป็นผูช้นะในลูกนั้น 
 11.11.2 การอุทธรณ์ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากการเสิร์ฟ 

11.11.2.1 ถา้กรรมการผูน้บัแตม้ขาน“not up” หรือ“out” หลงัจากผูเ้ล่นตีลูก
กลบัไปคู่แข่งขนัมีสิทธ์ิอุทธรณ์ถา้กรรมการเห็นดว้ยกบัขอ้อุทธรณ์ ก็จะให้เล่นลูกนั้นใหม่
นอกจากกรณีท่ีกรรมการผูต้ดัสินเห็นวา่ 
  - การขานของกรรมการผูน้ับแตม้ทาํให้ผูเ้ล่นท่ีตีลูกไม่ชนะในลูกนั้น ใน
กรณีจะตอ้งใหผู้เ้ล่นท่ีตีลูกไม่ชนะในลูกนั้น ในกรณีจะตอ้งใหผู้เ้ล่นท่ีตีลูกชนะในลูกนั้น 
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  - การขานของกรรมการผูน้บัแตม้ทาํให้คู่แข่งขนัไม่ชนะในลูกนั้น ในกรณี
น้ีจะตอ้งใหคู่้แข่งขนัชนะในลูกนั้น 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
  ในกรณีหลัง กรรมการผูต้ ัดสินจะต้องให้คู่แข่งขนัเป็นผูช้นะในลูกนั้ น     
ถา้ไม่แน่ใจวา่กรรมการผูน้บัแตม้ขานถูก 
  11.11.2.2 ถ้ากรรมการผูน้ับแต้ม งดเวน้การขาน  “not up”, “down”หรือ
“out” หลงัจากท่ีผูเ้ล่นตีลูกกลบัไปแลว้ผูแ้ข่งขนัมีสิทธ์อุทธรณ์ทนัที หรือเม่ือจบการเล่นใน
ลูกนั้ นในกรณีได้ตีลูก หรือพยายามตีลูกกลบัไป ถ้ากรรมการผูต้ดัสินเห็นด้วยกับการ
อุทธรณ์ กจ็ะตอ้งใหห้ยดุการเล่นทนัที และใหคู่้แข่งขนัเป็นผูช้นะในลูกนั้น 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 - การอุทธรณ์ภายใตก้ติกาขอ้ 11.11 เก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนการเสิร์ฟแต่ละ
คร้ังทาํไม่ได ้
 - กรณีท่ีมีการอุทธรณ์ในหลายประเด็นในลูกเดียวกนั   (รวมทั้งการอุทธรณ์   
ภายใตก้ติกาขอ้ 12 กรรมการผูต้ดัสินจะพิจารณาแต่ละขอ้อุทธรณ์) 
 - กรณีท่ีกรรมการผูน้บัแตม้ขาน“not up”, “down”หรือ“out” และต่อมาลูกนั้น
ออก หรือเสีย ถา้กรรมการผูต้ดัสินเห็นดว้ยกนัขอ้อุทธรณ์ หรือไม่แน่ใจก็ตอ้งพิจารณา
ตดัสินส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงั 
 - ถา้กรรมการผูน้บัแตม้ขานวา่ลูกเสิร์ฟ “fault”, “not  up”, “down”หรือ
“out”และต่อมาลูกนั้นออก หรือเสีย ถา้กรรมการผูต้ดัสินเห็นดว้ยกนัขอ้อุทธรณ์หรือไม่
แน่ใจกต็อ้งพิจารณาตดัสินส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงั 
 
11.12 การกดีขวาง 
  11.12.1 หลงัจากการตีลูก ผูเ้ล่นจะตอ้งเปิดทางใหผู้แ้ข่งขนันั้นคือ 
  11.12.1.1 ใหผู้แ้ข่งขนัมองเห็นลุกไดถ้นดั ชดัเจน 
 11.12.1.2 ไม่กีดขวางการเคล่ือนตวัของคู่แข่งขนัเพ่ือจะไปท่ีลูก    
ในขณะเดียวกนัคู่แข่งขนัตอ้งพยายามเล่นลูกใหไ้ด ้
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  11.12.1.3 ผูเ้ล่นจะตอ้งหลีกเล่ียงใหคู่้แข่งขนัเล่นลูกไดอ้ยา่งสะดวก 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 ความสะดวกในการเล่นลูกรวมถึงการสามารถยกไมข้ึ้นเพ่ือตีลูก และการตี   
ลูกผา่นพอสมควร 
  11.12.1.4 ผู ้เล่นพยายามทุกวิถีทางท่ีจะหลีกเล่ียงให้ คู่แข่งขัน
สามารถตีลูกตรงไปท่ีกาํแพงหน้าได้ ถา้ผูเ้ล่นไม่ปฏิบติัตามกติกาขา้งตน้ ให้ถือว่าการ     
กีดขวางไดเ้กิดข้ึน 
  11.12.2 ถา้การกีดขวางไดเ้กิดข้ึน ถา้มีการอุทธรณ์ หรือกรรมการผูต้ดัสิน
สั่งให้หยุดเล่นโดยไม่รอให้อุทธรณ์กรรมการผูต้ดัสินจะให้คู่แข่งขนัเป็นผูช้นะในลูกนั้น      
ถา้อยูต่าํแหน่งท่ีจะตีลูกดีกลบัมาได ้
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 ในทุกกรณีภายใตก้ติกาขอ้  11.12 ถา้ผูเ้ล่นตอ้งการเล่นใหม่ หรือคิดวา่ลูกนั้น
ควรจะชนะให้อุทธรณ์ต่อกรรมการผูต้ดัสินโดยใช้คาํว่า “let please” การอุทธรณ์ควร
อุทธรณ์ทนัที 
  11.12.3 อยา่งไรก็ตาม ถา้การกีดขวางไดเ้กิดข้ึน แต่กรรมการผูต้ดัสินเห็น
วา่ผูเ้ล่นไดพ้ยายามท่ีจะไม่ใหเ้กิดข้ึนและคู่แข่งขนัสามารถท่ีจะตีลูกดีกลบัไปได ้ถา้มีการ
อุทธรณ์ หรือไดมี้การสั่งให้หยดุเล่นโดยไม่มีการอุทธรณ์ ก็จะตอ้งให้เล่นใหม่ นอกจาก
กรณีท่ีคู่แข่งขนัโดนกีดขวางจนไม่สามารถตีชนะในลูกนั้นได ้ในกรณีน้ีลูกนั้นจะตอ้งให้
คู่แข่งขนัชนะ 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการตดัสิน 
 -   ผูเ้ล่นท่ีเล่นลูกทั้ง ๆ ท่ีโดนกีดขวางจะเสียสิทธ์ิในการอุทธรณ์ 
 - ถา้ผูเ้ล่นโดนกีดขวางจากการกระทาํของตนเองให้กรรมการผูต้ดัสินถือว่า
ไม่มีการกีดขวาง 

 11.12.4 ในกรณีท่ีกรรมการผูต้ดัสินเห็นว่า ผูเ้ล่นไม่เล่นลูกซ่ึงถา้เล่นก็จะ
ชนะภายใตก้ติกาขอ้ 11.9.1 หรือ 11.9.3   ลูกนั้นก็จะตอ้งให้ผูเ้ล่นชนะ อยา่งไรก็ตาม ถา้
เป็นการพยายามตีลูกซํ้ าจะตอ้งใหเ้ล่นใหม่ 
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 11.12.5 ถา้ผูเ้ล่นโดนคู่แข่งขนัโดยไม่จาํเป็น กรรมการผูต้ดัสินอาจจะสั่ง
ใหห้ยดุเล่น ถา้การเล่นยงัไม่หยดุ และลงโทษผูผ้ดิกติกาตามความเหมาะสม 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 

ก. การไม่กีดขวาง  ตามกติกาข้อ  11.12.12  รวมถึงการไม่เป็นเหตุให้คู่ 
แข่งขนัตอ้งรอตีลูก เน่ืองมาจากวงสวงิหลงัตีลูกท่ีกวา้งเกินเหตุ 

ข. ถ้าวงสวิงก่อนตีลูกก่อให้เกิดการกีดขวางโดยคู่แข่งขนัได้พยายามทุก
วถีิทางท่ีจะหลบ  ถา้มีการอุทธรณ์กจ็ะตอ้งใหเ้ล่นใหม่ 

ค. ถ้ากรรมการเห็นว่า วงสวิงของผู ้เล่นกว้างเกินไปและอันตรายให้
กรรมการผูต้ดัสินนาํกติกาขอ้  11.17  มาบงัคบัใช ้
 
11.13 การให้เล่นใหม่ 
 นอกจากกรณีท่ีตอ้งใหเ้ล่นใหม่  ตามกติกาขอ้อ่ืน ๆ อาจจะใหเ้ล่นใหม่หรือ
ตอ้งใหเ้ล่นใหม่ในกรณีอ่ืนบางกรณี 
 11.13.1 อาจใหเ้ล่นใหม่ 
 11.13.1.1 ตาํแหน่งของผูตี้ลูกทาํใหคู่้แข่งขนัไม่สามารถ
หลีกเล่ียงการโดนลกูก่อนตีลูกกลบัได ้
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 กติกาขอ้น้ีใช้กับกรณีท่ีผูตี้ลูกอยู่หน้าคู่แข่งขนัทาํให้คู่แข่งขนัไม่สามารถ  
มองเห็นลูก  หรือกรณีท่ีผูตี้ลูกปล่อยให้ลูกผา่นใกลต้วั และลูกโดนคู่แข่งขนัซ่ึงอยูห่ลงัผู ้
ตี ทั้งน้ี กรรมการผูต้ดัสินยงัคงมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ติกาขอ้  11.12 โดยไม่ถือวา่ขดักบักติกา
ขอ้น้ี 
 11.13.1.2 ลูกโดนส่ิงของใด ๆ ท่ีอยูบ่นพ้ืน 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งดูวา่  ผูเ้ล่นไม่เอาของใด ๆ ไวบ้นพ้ืน 
 11.13.1.3 ผูตี้ลูกไม่ตีลูก เพราะเกรงวา่อาจจะเป็นอนัตรายต่อคู่
แข่งขนั 
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*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 กติกาขอ้น้ีรวมถึงกรณีท่ีผูตี้ลูกตอ้งการตีลูกกระทบกาํแพงหลงั 
 11.13.1.4 กรรมการผู ้ตัด สิน เห็นว่าผู ้เล่นโดนรบรวนจาก       
เหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่วา่จะใน หรือนอกคอร์ท 
 11.13.1.5 กรรมการผู ้ตัด สิ น เห็ น ว่ าสภ าพของคอ ร์ท ได ้     
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมีผลต่อการแข่งขนัในลูกนั้น 
  11.13.2 จะตอ้งใหเ้ล่นใหม่ 
 11.13.2.1 ผูรั้บลูกเสิร์ฟไม่พร้อมจะเล่น และไม่ได้พยายามท่ี     
จะเล่นลูก 
 11.13.2.2 ลูกแตก ระหวา่งการเล่น 
 11.13.2.3 กรรมการผูต้ดัสินไม่สามารถตดัสินการอุทธรณ์ได ้
 11.13.2.4 ลูกท่ีตีกลบัออกนอกคอร์ทหลงัจากกระทบพ้ืนแลว้ 
 11.13.3 ถา้ผูตี้ลูกอุทธรณ์ขอให้เล่นใหม่ภายใตก้ติกาขอ้ 11.13.1 (2 ถึง 5) 
กรรมการจะใหเ้ล่นใหม่ไดเ้ฉพาะถา้สามารถตีลูกดีกลบัไปได ้เง่ือนไขน้ีไม่ใชบ้งัคบักรณี
ผูอุ้ทธรณ์ภายใตก้ติกาขอ้ 11.13.1.2, 11.13.1.4 และ 11.13.1.5 ไม่ใช่ผูตี้ลูก 
 11.13.4  ถา้ผูเ้ล่นพยายามตีลูก จะให้เล่นใหม่ภายใตก้ติกาขอ้  11.13.1.3  
และ  11.13.2.1  ไม่ได้  แต่อาจจะให้เล่นใหม่ภายใต้กติกาข้อ  11.13.1.2,  11.13.1.4,  
11.13.1.5,  11.13.2.2,  11.13.2.3  และ  11.13.2.4 ได ้
  11.13.5 การอุทธรณ์ 

 11.13.5.1 ผู ้เล่นจะขออุทธรณ์การเล่นใหม่ภายใต้กติกาข้อ 
11.13.1.3 (ผูตี้ลูกเท่านั้น) และ 11.13.2.3 กรรมการจึงจะสัง่ใหเ้ล่นใหม่ได ้
 11.13.5.2 ในกรณีของกติกาข้อ ใ13.1.2, 11.13.1.5, 11.13.2.2 
และ  11.13.2.4 ผูเ้ล่นอาจอุทธรณ์ หรือกรรมการผูต้ดัสินอาจเขา้ไปตดัสินโดยไม่รอการ
อุทธรณ์ 
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 11.13.5.3 เม่ือผู ้เล่นโดนลูกตามลักษณะในกติกาข้อ  13.11 
กรรมการผูต้ดัสินจะตดัสินโดยไม่รอการอุทธรณ์ว่าจะให้เล่นใหม่ หรือจะให้คู่แข่งขนั
ชนะในลูกนั้น 
 
11.14 ลูก 
  อาจเปล่ียนลกูไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
 11.14.1 ถ้าไม่ได้อยู่ระหว่างการเล่นลูก  อาจเปล่ียนลูกได้ด้วยความ      
เห็นชอบของคู่แข่งขนัทั้งสองคน หรือเม่ือผูเ้ล่นคนเดียวอุทธรณ์ และกรรมการผูต้ดัสิน
ใชดุ้ลยพินิจสัง่ใหเ้ปล่ียน 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 ผูเ้ล่น หรือกรรมการผูต้ดัสิน  อาจตรวจดูสภาพของลูกไดทุ้กเวลาท่ีไม่ไดอ้ยู่
ระหวา่งการเล่น 
 11.14.2 ลูกแตกระหวา่งการเล่น ใหเ้ปล่ียนลูกใหม่ทนัที 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 กรรมการผูต้ดัสินเป็นผูพิ้จารณาตดัสินวา่ลูกแตกหรือไม่ 
 11.14.3 ถ้าลูกแตกระหว่างเล่นแต่ไม่ทราบ จะต้องให้เล่นใหม่ ถ้าผูเ้สิร์ฟ 
อุทธรณ์ก่อนเสิร์ฟลูกต่อไป หรือผูรั้บอุทธรณ์ก่อนรับลูกต่อไป 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 ถา้ผูรั้บลูกเสิร์ฟอุทธรณ์ก่อนพยายามตีลูกกลบั และกรรมการผูต้ดัสินเห็นวา่
ลูกแตกระหวา่งเสิร์ฟกจ็ะใหเ้ล่นใหม่เฉพาะในลูกนั้น  แต่ถา้ไม่แน่ใจวา่ลูกแตกเม่ือไหร่ก็
ควรจะใหเ้ล่นใหม่ในลูกก่อนนั้น 
               11.14.4 กติกาขอ้ 11.14.3 ไม่ใชบ้งัคบักบัลูกสุดทา้ยของเกมในกรณีน้ีการ
อุทธรณ์ ตอ้งทาํทนัทีหลงัเล่นจบ 
  11.14.5 ถา้ผูเ้ล่นหยดุเล่น และอุทธรณ์วา่ลูกแตกแต่ปรากฏวา่ลูกไม่ไดแ้ตก
จริงใหผู้อุ้ทธรณ์นั้นแพใ้นลูกนั้น 
 



 62  บทท่ี 11 กติกากีฬาสควอช
 

 

11.15 การทาํให้ลูกร้อน 
 11.15.1 ก่อนเร่ิมเล่นกรรมการผูต้ดัสินจะอนุญาตให้ผูเ้ล่นทั้งคู่ใชเ้วลา 
5 นาที ในคอร์ทเพ่ือทาํใหลู้กร้อนพร้อมท่ีใชแ้ข่งขนั   
 หลงัจากสองนาทีคร่ึงกรรมการผูต้ดัสินจะขาน “Half   Time” เพ่ือให ้
ผูเ้ล่นเปล่ียนขา้งแต่ผูเ้ล่นอาจจะตกลงกันท่ีจะไม่เปล่ียนได้ เม่ือหมดเวลากรรมการผู ้   
ตดัสินจะเตือนผูเ้ล่นโดยขาน “Time” 
 11.15.2 ถา้มีการเปล่ียนลูกภายใตก้ติกาขอ้ 11.14 หรือเม่ือการแข่งขนั
เร่ิมข้ึนใหม่ หลงัจากท่ีตอ้งหยดุเล่นไปนานพอสมควร กรรมการผูต้ดัสินจะอนุญาตใหท้าํ
ให้ลูกร้อนพร้อมท่ีจะเล่น และให้การเล่นเร่ิมข้ึนใหม่เม่ือกรรมการผูต้ดัสินสั่ง หรือเม่ือคู่
แข่งขนัตกลงกนัแลว้แต่วา่อะไรจะเกิดข้ึนก่อน 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 กรรมการผูต้ ัดสินจะต้องดูแลให้การทาํให้ลูกร้อนเป็นไปอย่างยุติกรรม 
(กติกาขอ้ 11.15.1 และ 11.15.2) การทาํให้ลูกร้อนอย่างไม่ยุติธรรมจะกล่าวถึงในกติกา
ขอ้ 11.17 
 11.15.3 การทาํให้ลูกร้อนระหว่างเกม     สามารถทาํไดน้อกจากคู่แข่งขนัจะ      
คดัคา้น ถา้มีการปฏิบติัผดิกติกาใหก้รรมการผูต้ดัสินนาํกติกาขอ้ 11.17 มาใชบ้งัคบั 
 
11.16 การแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง 
 หลงัจากเสิร์ฟลูกแรกแล้ว  การแข่งขนัจะต้องดาํเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง
เท่าท่ีจะสามารถกรทาํได ้ ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 11.16.1 กรรมการผูต้ดัสินอาจสัง่ใหห้ยดุเล่นเน่ืองจากแสงไม่พอ หรือสภาวะ
แวดลอ้มอ่ืนนอกเหนือการควบคุมของผูเ้ล่นใหก้รรมการผูต้ดัสินเป็นผูก้าํหนดระยะเวลา
หยดุเล่น 
 เม่ือเล่นต่อใหน้บัแตม้ต่อจากเม่ือตอนหยดุเล่น ถา้มีคอร์ทอ่ืนท่ีเล่นไดเม่ือ
คอร์ทเดิมไม่เหมาะสมท่ีจะใชเ้ล่นต่อไป  ให้ยา้ยการแข่งขนัไปท่ีคอร์ทนั้น  ถา้ผูเ้ล่นทั้ง
สองเห็นชอบ หรือกรรมการผูต้ดัสินสัง่ 
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 ถ้าต้องหยุดเล่นขา้มวนัให้คงแต้มของผูเ้ล่นไว  ้ นอกจากผูเ้ล่นทั้ งสองจะ    
ตกลงกนัใหเ้ร่ิมการแข่งขนั และเร่ิมนบัแตม้ตั้งตน้ใหม่ 
 11.16.2  ให้พกั  90 วินาทีทุกเกม  ระหว่างพกัผูเ้ล่นออกจากคอร์ทได้  แต่
ตอ้งพร้อมท่ีจะเล่นต่อ เม่ือส้ินสุดเวลาท่ีกาํหนดเม่ือเหลือเวลาพกั  15  วินาทีกรรมการผู ้      
ตดัสินจะขาน “Fifteen  second”  และแจง้ให้ผูเ้ล่นเตรียมพร้อมท่ีจะเล่นต่อเม่ือหมดเวลา
ให้กรรมการผู ้ตัดสินขาน  “Time” ผู ้เล่นทั้ งสองอาจตกลงเร่ิมเล่นต่อก่อนส้ินสุด             
90  วินาทีของเวลาพกัได ้เป็นความรับผิดชอบของผูเ้ล่นท่ีจะตอ้งอยู่ในระยะท่ีจะไดย้ิน
การขาน  “Fifteen  second”  และ “Time” 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 - ถา้ผูเ้ล่นคนหน่ึงไม่พร้อมจะเล่นเม่ือกรรมการผูต้ดัสินขาน “Time” ให้นาํ
กติกาขอ้ 11.17 มาบงัคบัใช ้
 - ถา้ผูเ้ล่นทั้งสองคน ไม่พร้อมท่ีจะเล่นเม่ือกรรมการผูต้ดัสินขาน “Time” 
แลว้ใหก้รรมการผูต้ดัสินนาํกติกาขอ้ 11.17 มาใชบ้งัคบักบัทั้งคู่ 

 11.16.3 ถา้ผูเ้ล่นแสดงกับกรรมการผูต้ดัสินว่า จาํเป็นตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์
หรือเส้ือผา้ หรือถุงเทา้รองเทา้ ก็จะตอ้งออกจากคอร์ท การเปล่ียนจะตอ้งทาํโดยเร็วท่ีสุด 
และกรรมการผูต้ดัสินจะใหเ้วลาไม่เกิน 2 นาที ถา้หมดเวลาแลว้ยงัไม่กลบัมา กรรมการผู ้
ตดัสินจะนาํกติกาขอ้ 11.17 มาบงัคบัใช ้

 11.16.4 ถา้เกิดการบาดเจบ็ กรรมการผูต้ดัสินจะพิจารณาวา่   
 11.16.4.1 เป็นการกระทาํของผูเ้ล่นเองหรือไม่ 
 11.16.4.2 คู่แข่งขนัมีส่วนทาํใหเ้กิด หรือเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุหรือไม่ 
 11.16.4.3 เป็นผลจากการกระทาํโดยตั้งใจ หรือจากการเล่นอยา่งอนัตราย

ของคู่แข่งขนั หรือไม่ 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 - ในขอ้ 11.16.4.2 และ 11.16.4.3 กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งแน่ใจว่าได้เกิด
การบาดเจบ็จริง 



 64  บทท่ี 11 กติกากีฬาสควอช
 

 

 - ถา้ผูเ้ล่นอยูใ่กลคู่้แข่งขนัเกินไปโดยไม่จาํเป็นจะไม่ถือวา่คู่แข่งขนัมีส่วนให้
เกิดอุบติัเหตุ หรือเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ 

 ในกติกาขอ้ 11.16.4.1 กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งให้ผูเ้ล่นเล่นต่อหรือยอมแพ้
ในเกมนั้น หรือพกัแลว้เล่นต่อ หรือยอมแพไ้ปเลย 

 ในกติกาขอ้ 11.16.4.2 กรรมการผูต้ดัสินจะให้เวลาผูบ้าดเจ็บพกัพอสมควร   
โดยคาํนึงถึงกาํหนดการของการแข่งขนัเม่ือส้ินสุดเวลาพกั ผูบ้าดเจ็บจะตอ้งเล่นต่อ หรือ
ยอกแพ ้ถา้เล่นต่อให้นบัแตม้ต่อจากตอนท่ีหยดุเล่น นอกจากกรณีท่ีหยดุเล่นขา้มวนัใน
กรณีน้ีอาจเร่ิมการแข่งขนัและนบัแตม้ใหม่ตั้งแต่ตน้ ถา้คู่แข่งขนัทั้งสองตกลงกนั เช่นนั้น 

 ในกรณีของการบาดเจ็บตามกติกาขอ้11.16.4.3 กรรมการผูต้ดัสินจะให้ผู ้
บาดเจบ็เป็นผูช้นะการแข่งขนั 

 11.16.5 กรรมการผูต้ดัสินจะนาํกติกาขอ้ 11.17 มาใชบ้งัคบักบัผูเ้ล่นท่ีทาํให้
การเล่นล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลความล่าชา้อาจเกิดข้ึนจาก 

 11.16.5.1 การเตรียมเสิร์ฟ หรือรับลูกเสิร์ฟอยา่งล่าชา้เกินเหตุ 
 11.16.5.2 การโตเ้ถียง หรือโตต้อบกรรมการผูต้ดัสินนานเกินเหตุ 
 11.16.5.3 ความล่าช้าในการกลบัเขา้ไปในคอร์ท หลงัจากออกไปตาม

กติกาขอ้ 11.16.2 และ11. 16.3 
 
11.17 ความประพฤตใินคอร์ท 

 ถา้กรรมการผูต้ดัสินเห็นว่า  ผูเ้ล่นข่มขู่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัคู่ 
ต่อสู้  กรรมการ  ผูช้ม  หรือกระทาํส่ิงอ่ืนใดท่ีทาํให้ภาพพจน์ของกีฬาสควอชเสียก็
จะตอ้งลงโทษ 

 ถ้าผู ้เล่นทําผิดกติกาข้อ   11.12.5,  11.15.2  และ   11.15.3,  11.16.2  และ  
11.16.3  หรือขอ้กาํหนดใน  WSF Code  of Conduct  กรรมการผูต้ดัสินอาจลงโทษดงัน้ี 

- เตือน (Conduct  Warning) 
- ใหคู่้แข่งขนัชนะในลูกนั้น  (Conduct  Stroke) 
- ใหคู่้แข่งขนัชนะในเกมนั้น  (Conduct  Game) 
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- ใหคู่้แข่งขนัชนะไปเลย  (Conduct  Match) 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 - ถา้กรรมการผูต้ดัสินสัง่ใหห้ยดุเล่นเพ่ือใหผู้เ้ล่นจะตอ้งใหเ้ล่นลูกนั้นใหม่ 
 - ถา้กรรมการผูต้ดัสินสั่งให้หยดุเล่นเพ่ือให้ผูเ้ล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะในลูก
นั้นให้ถือเสมือนวา่ลูกไดเ้ล่นจนจบ แต่ถา้กรรมการผูต้ดัสินใหผู้เ้ล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะ
ในลูกต่อไป หลงัจากลูกนั้นไดเ้ล่นจบลงแลว้จะไม่ตอ้งเปล่ียนช่องเสิร์ฟ 

การให้ชนะในลูกต่อไป หรือการเล่นลูกสุดท้ายของเกมนั้นให้นับในเกม    
ต่อไป 
 - ถา้กรรมการผูต้ดัสินให้ชนะเกม ก็จะหมายถึงเกมท่ีกาํลงัเล่นอยู่ หรือเกม
ต่อไปในกรณีท่ีไม่ได้กาํลงัเล่นเกมอยู่ ในกรณีหลงัไม่ให้นําขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการพกั
ระหวา่งเกมมาใชบ้งัคบั ผูเ้ล่นท่ีโดนลงโทษยงัคงไดแ้ตม้ท่ีไดไ้ปแลว้ในเกมท่ีกรรมการผู ้
ตดัสินสัง่ใหคู่้แข่งขนัชนะ 
 
11.18 การควบคุมการแข่งขนั 
 ในกรณีปกติกรรมการผูต้ดัสินเป็นผูค้วบคุมการแข่งขนัโดยมีกรรมการผูน้บั
แตม้เป็นผูช่้วยกรรมการผูต้ดัสินกบักรรมการผูน้ับแตม้อาจเป็นคน ๆ เดียวกนัก็ไดเ้ม่ือ
กรรมการไดต้ดัสินอะไรแลว้  จะตอ้งประกาศให้ผูเ้ล่นทราบ และกรรมการผูน้บัแตม้จะ
ขานซํ้ า  และขานแตม้อีกคร้ัง 
 

*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
 - กรรมการผูน้บัแตม้กบักรรมการผูต้ดัสินไม่ควรเป็นคนเดียวกนั 
 - ผูเ้ล่นไม่มีสิทธ์ิขอใหเปล่ียนกรรมการผูน้ับแตม้ หรือกรรมการผูต้ดัสิน 
กรรมการผูต้ดัสินของการแข่งขนั (Tournament) เท่านั้นมีสิทธ์ิเปล่ียนกรรมการผูน้บัแตม้
หรือกรรมการผูต้ดัสินหลงัจากท่ีการแข่งขนัแต่ละคู่ (Match) ไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ 
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11.19 หน้าทีข่องกรรมการผู้นับแต้ม 
11.19.1 กรรมการผูน้บัแตม้เป็นผูส้ัง่ใหเ้ร่ิมเล่น และจะขานแตม้โดยขาน

แตม้ของผูเ้สิร์ฟก่อน  ใหก้รรมการผูน้บัแตม้ขาน “Fault”, “Foot  Fault”,  “Out”, “Not  
Up” หรือ  “Down”  แลว้แต่กรณี  และใหป้ระกาศซํ้ าการตดัสินของกรรมการผูต้ดัสิน 
   11.19.2 ถา้กรรมการผูต้ดัสินขานใหห้ยดุเล่น 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้นับแต้ม 
 ถา้กรรมการผูน้บัแตม้  มองไม่เห็นหรือไม่แน่ใจ  กจ็ะตอ้งไม่ขาน 
  11.19.3 ถา้การเล่นหยุดลง และกรรมการผูน้ับแตม้มองไม่เห็นหรือไม่
แน่ใจใหป้ระกาศใหผู้เ้ล่นทราบ และขอใหก้รรมการผูต้ดัสินช้ีขาด ถา้กรรมการผูต้ดัสินช้ี
ขาดไม่ไดใ้หเ้ล่นลูกนั้นใหม่ 
 11.19.4 ให้กรรมการผูน้ับแตม้ขาน “Hand Out” เพ่ือประกาศการเปล่ียน
เสิร์ฟ 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้นับแต้ม 

 กรรมการผูน้บัแตม้จะตอ้งใชค้าํขานท่ีถูกตอ้งรวมทั้งกรณีท่ีการเล่นไดห้ยุด
ลงแลว้ 

 
11.20 หน้าทีข่องกรรมการผู้ตดัสิน 

 11.20.1 กรรมการผูต้ดัสินเป็นผูว้นิิจฉยัคาํอุทธรณ์ขอเล่นใหม่วา่จะใหเ้ล่น
ใหม่หรือไม่ หรือจะใหผู้อุ้ทธรณ์ชนะในลูกนั้น กรรมการผูต้ดัสินเป็นผูช้ี้ขาดตามท่ีระบุ
ในกติกา รวมทั้งกรณีท่ีลูกโดนผูเ้ล่น หรือผูเ้ล่นไดรั้บบาดเจบ็ และเป็นผูต้ดัสินการ
อุทธรณ์ทุกกรณี รวมทั้งการอุทธรณ์การขาน หรือการไม่ขานของกรรมการผูน้บัแตม้ 
การตดัสินของกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 11.20.2 กรรมการผูต้ดัสินเป็นผูค้วบคุมการแข่งขนั 
 11.20.2.1 ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์จากผูเ้ล่น 
 11.20.2.2 ตาม ท่ี ระบุ ในก ติกาข้อ  11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 

11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18 และ11.19   
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 11.20.2.3 กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งไม่กา้วก่อนหนา้ท่ีการขานแตม้ของ
กรรมการผู ้นับแต้ม  นอกจากจะเห็นว่ากรรมการผู ้นับแต้มขานแต้มผิด ในกรณีน้ี
กรรมการจะสัง่ใหก้รรมการผูน้บัแตม้ขานใหม่ใหถู้ก 
*หมายเหตุสําหรับกรรมการ 

 ทั้งกรรมการผูน้บัแตม้และกรรมการผูต้ดัสิน  จะตอ้งจดแตม้ทั้งคู่ 
 11.20.4 กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งไม่กา้วก่ายหน้าท่ีการขานเก่ียวกบัการเล่น
ของกรรมการผูน้บัแตม้ นอกจากจะเห็นวา่กรรมการผูน้บัแตม้ผดิพลาดในการสั่งใหห้ยดุ
เล่น หรือให้เล่นต่อ ในกรณีเช่นน้ีกรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งตดัสินตามท่ีเห็นสมควรทนัที
กรรมการผูต้ดัสินมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้การแข่งขนัเป็นไปตามเง่ือนไขเก่ียวกบัเวลาท่ี
กาํหนดในกติกาอยา่งเคร่งครัด 
 11.20.5 กรรมการผูต้ดัสินรับผดิชอบในการดูแลใหส้ภาพของคอร์ท
เหมาะสมท่ีจะเล่น 

 11.20.6 กรรมการผูต้ดัสิน อาจสัง่ใหผู้เ้ล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะการแข่งขนัไป
เลยถา้คู่แข่งขนัไม่ปรากฏตวัในคอร์ทพร้อมท่ีจะเล่นภายใน 10 นาที จากเวลาแข่งขนัท่ี
ประกาศกาํหนดไว ้
   
 
 
 


