
บทที่ 12 
คาํอธิบายศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักฬีาสควอช 

                                                      
Ace   เสิร์ฟท่ีเสิร์ฟดี  และฝ่ายตรงขา้มไม่สามารถท่ีจะเล่นลูกนั้นได ้
All การท่ีมีแตม้เท่ากนั เช่น 3-3 (3 all) หมายถึง 3 ต่อ 3 เท่ากนั 
American scoring ระบบการนบัคะแนนอีกระบบหน่ึง  ท่ีจะตอ้งเล่นกนัเกมละ 15 คะแนน 

และแต่ละคะแนนท่ีไดจ้ะไม่พิจารณาเฉพาะฝ่ายท่ีไดเ้สิร์ฟเท่านั้น 
Appeal การร้องขอ กรณีผูเ้ล่นร้องขอต่อผูต้ดัสินเพ่ือทาํการพิจารณาคาํตดัสินใหม่ 
Angle ลูกท่ีตีไปกระทบผนงัดา้นขา้งก่อนท่ีจะไปกระทบผนงัดา้นหนา้  
Backcourt พ้ืนท่ีของสนามท่ีอยูห่ลงัเส้น short line 
Backhand การตีลูกหลงัมือ  ไปยงัผนงัดา้นหนา้หรือดา้นขา้ง สาํหรับผูท่ี้ถนดัมือขวา 
back quarter พ้ืนท่ีสนามท่ีอยูภ่ายในกรอบของ เส้นแบ่งคร่ึงสนาม (Half  court line) 

ของพ้ืนท่ีหลงัเส้น short line กบัผนงัดา้นขา้ง และดา้นหลงั รวมทั้งพ้ืนท่ี
บริเวณกรอบเขตเสิร์ฟ(Service box) ดา้นนั้นดว้ย 

back-wall boast การตีลูกบอลกระทบผนงัดา้นหลงัก่อนท่ีลูกบอลจะกระทบผนงัดา้นหนา้   
Backswing การท่ีผูเ้ล่นเคล่ือนไหวเหวีย่งไมไ้ปขา้งหลงั เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะตี       

ลูกบอล 
Board พ้ืนท่ีท่ีอยูต่ ํ่ากวา่เส้นขนานท่ีอยูต่ ํ่าสุดบนผนงัดา้นหนา้ 
Boast การตีลูกไปยงัผนงัดา้นขา้ง หรือผนงัดา้นหลงัก่อนท่ีลูกบอลไปกระทบ

ผนงัดา้นหนา้ 
British Open รายการแข่งขนัสควอชอาชีพท่ีจดัข้ึนในประเทศองักฤษ ซ่ึงถือวา่เป็นการ

แข่งขนัชิงแชมป์โลกอยา่งไม่เป็นทางการ จนกระทัง่ถึง ปี ค.ศ.1976 และ
ถือวา่เป็นรายการแข่งขนัสควอชท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

Carry การตีลูกท่ีผดิกติกาเป็นลกัษณะการเล้ียงลูกบอลดว้ยหนา้ไม ้
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choke up การจบัดา้มไมใ้หส้ั้นลง 
conditional game การปรับปรุงการเล่นท่ีกาํหนดผูเ้ล่นสามารถตีลูกบอลไปยงัพ้ืนท่ีท่ี

กาํหนดใหเ้ท่านั้น 
consolation 
tournament 

การแข่งขนัระหวา่งกลุ่มผูแ้พเ้ท่านั้น 

Crosscourt การตีลูกใหไ้ปกระทบผนงัดา้นหนา้ และลูกไปตกบริเวณพ้ืนท่ีดา้นตรง
ขา้มกบัพ้ืนท่ีท่ีตีลูกออกไป 

cut line เส้นกลางท่ีอยูบ่นผนงัดา้นหนา้ ความสูงจากพ้ืน 6 ฟตุ มีไวเ้พ่ือใหผู้เ้สิร์ฟ
จะตอ้งเสิร์ฟลูกบอลกระทบผนงัดา้นหนา้เหนือเส้นน้ี 

Default ผูเ้ล่นถูกตดัสินใหช้นะการแข่งขนั เน่ืองจากคู่ต่อสู้ไม่สามารถทาํการ
แข่งขนัได ้หรือไม่มาทาํการแข่งขนั 

Die ลกัษณะของลูกบอลท่ีอยูก่บัพ้ืนหลงัจากท่ีกระทบพ้ืนแลว้ เน่ืองจากผูเ้ล่น
ตีเบาตีเฉือนลูก หรือตีลูกไปตกท่ีมุมระหวา่งผนงัดา้นขา้ง และพื้น มาชน
กนั และอีกฝ่ายหนา้ไม่สามารถรับลกูได ้จึงทาํใหเ้ป็นลูกตาย 

Disquise การหลอกล่อคู่ต่อสู้ 
Down ลูกบอลท่ีมากระทบผนงัตํ่ากวา่เส้น ตํ่าสุดบนผนงัดา้นหนา้ (board Line) 

หรือกระทบพ้ืนก่อนท่ีจะถึงผนงัดา้นหนา้ 
Drive การตีลูกบอลแบบหนา้มือ หรือหลงัมือ โดยมีเป้าหมายใหลู้กบอลตก

บริเวณส่วนหลงัของสนามมุมใดมุมหน่ึง 
Drop การตีลูกเบา ๆ (ลูกหยอด) ไปยงัผนงัดา้นหนา้และลูกบอลจะกระทบผนงั

ดา้นหนา้ และตกลงบริเวณส่วนหนา้ของสนาม 
Double 
elimination 

การแข่งขนัแบบแพส้องคร้ังคดัออก 

Error ผูเ้ล่นเสียแตม้ เน่ืองมาจากการกระทาํผดิ เช่น การตีลูกบอลออกจากเขต
สนามหรือตีลูกบอลกระทบผนงัตํ่ากวา่เส้นตํ่าสุดของผนงัดา้นหนา้ 
(board) 
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Fault การเสิร์ฟเสีย 
Final การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 
Follow-through การเหวีย่งไมใ้นจงัหวะสุดทา้ย หลงัจากท่ีลูกบอลตีออกไปจากหนา้ไม ้
Forehand การตีลูกหนา้มือ 
Foot fault การเสิร์ฟเสีย เน่ืองจากผูเ้สิร์ฟเหยยีบเส้นบริเวณกรอบเสิร์ฟ ก่อนท่ีไม้

กระทบลูกอาจจะเป็นเทา้เดียวหรือทั้งสองเทา้ หรือในขณะเสิร์ฟลูก เทา้ท่ี
อยูใ่นบริเวณกรอบเสิร์ฟไม่แตะพ้ืน (กระโดดเสิร์ฟ) 

Game การเล่นท่ีจบลงดว้ยคะแนน 9 คะแนน หรือ 15 คะแนน หรือการชนะกนั
แบบไทเบรค (tiebreak) 

Game ball คะแนนสุดทา้ยของผูเ้สิร์ฟท่ีเหลือคะแนนเดียวจะชนะในการเล่น        
เกมนั้นๆ   

Get การตีลูกจากตาํแหน่งท่ียากได ้ 
Grip ดา้มไมบ้ริเวณท่ีผูเ้ล่นใชมื้อขา้งท่ีถนดัจบั 
Half-court line เส้นท่ีอยูบ่นพ้ืนสนามท่ีขนานกบัผนงัดา้นขา้ง ซ่ึงแบ่งส่วนพ้ืนท่ีสนาม

ส่วนหลงัออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กนั เส้นน้ีจะมาบรรจบกบัเส้น short 
line เป็นรูปตวัที (T) 

Half time ก่อนเร่ิมการแข่งขนั ผูเ้ล่นจะมีเวลาในการอบอุ่นร่างกาย 5 นาที โดยท่ีเม่ือ
เวลาผา่นไป2 นาที 30 วนิาที ผูต้ดัสินจะขานคาํวา่ half time เพ่ือบอกให ้
ผูเ้ล่นทราบ เพ่ือจะไดส้ลบัดา้นในการอบอุ่นร่างกาย 

half volley การตีลูกบอลหลงัจากท่ีลูกบอลเพิ่งลอยกระดอนกบัพ้ืนข้ึนมาทนัที 
Hand ช่วงเวลาขณะท่ีผูเ้ล่นคนนั้นกาํลงัเสิร์ฟ 
Hand out การท่ีผูต้ดัสิน (  Referee) หรือกรรมการนบัแตม้ (Marker) ขานการ

เปล่ียนเสิร์ฟหลงัจากท่ีฝ่ายเสิร์ฟตีลูกผดิและเป็นการเปล่ียนใหฝ่้ายรับ
กลบัมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟ 



 71  บทท่ี 12 คาํอธิบายศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักีฬาสควอช
 

 

International 
Squash 
Rackets 
Federation (ISRF) 

องคก์รท่ีควบคุมดูแลสควอชทัว่โลก ซ่ึงใชช่ื้อวา่สมาพนัธ์สควอชแร็คเกต็
นานาชาติ 

Kill shot การท่ีผูเ้ล่นตีลูกอยา่งรุนแรง และกระทบผนงัดา้นหนา้ในระดบัตํ่า ทาํให้
ฝ่ายตรงขา้มไม่สามารถตีตอบโตไ้ด ้

Let การใหเ้ล่นลกูนั้นใหม่ หลงัจากท่ีผูต้ดัสินไดว้นิิจฉยัแลว้ 
Let  please การร้องขอจากผูเ้ล่นต่อผูต้ดัสิน เพ่ือขอเล่นลูกนั้นใหม่ 
Line เส้นต่าง ๆ ท่ีปรากฏภายในสนาม โดยทัว่ไป และเป็นเส้นสีแดง 
Lob การตีลูกโด่งขา้มศีรษะ : เป็นการตีลูกใหก้ระทบผนงัดา้นหนา้ และลูก

กระดอนสูงไปในส่วนหลงัของสนาม 
Love การขานแตม้ เม่ือคะแนนเท่ากบัศูนย ์เช่น 3:0 จะขานวา่ three : Love 
Marker กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีขานแตม้ หรือนบัแตม้ 
Match การแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งขนัทั้งสอง โดยปกติผลการแข่งขนัท่ีสมบูรณ์ผู ้

ชนะการแข่งขนัจะตอ้งชนะสองในสาม หรือสามในหา้เกม 
Match ball คะแนนสุดทา้ยของผูเ้สิร์ฟท่ีเหลือคะแนนเดียวจะชนะในการแข่งขนัของ

เกมสุดทา้ยของคู่แข่งขนันั้น ๆ 
Nick การท่ีลูกบอลตกกระทบท่ีมุมระหวา่งพ้ืนสนามกบัผนงั ทาํใหลู้กบอลนั้น

ไม่สามารถถูกตีกลบัไดง่้าย 
Not up การท่ีผูเ้ล่นปล่อยใหลู้กบอลกระดอนพ้ืน 2 คร้ัง หรือลูกถกูหนา้ไม ้2 คร้ัง 

หรือขณะน้ีผูเ้ล่นตีลูกออกไป แลว้ลูกกระดอนกลบัมาถูกตวัเอง ถือวา่เสีย
แตม้ หรือเสียสิทธ์ิเสิร์ฟ 

Out ลูกท่ีถูกตีออกไป และกระทบผนงัไปถูกเส้น out line หรือสูงกวา่ หรือไป 
ถูกเพดานดา้นบน 

Racket face หนา้ไมส้ควอชบริเวณท่ีขึงเอน็ 
Rally การตีลูกบอลโตต้อบกนัในการเล่นคะแนนนั้น ๆ 
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Reciver ผูเ้ล่นฝ่ายรับ 
Referee ผูต้ดัสิน ท่ีทาํหนา้ท่ีตดัสินใจในการร้องขอของผูเ้ล่น ในระหวา่งการ  

แข่งขนั 
Reverse angle การตีลูกกระทบผนงัดา้นขา้ง ท่ีอยูใ่นทิศทางตรงขา้มกบัผูตี้ 
Round robin การแข่งขนัแบบพบกนัหมดภายในกลุ่ม 
Server ผูเ้ล่นท่ีไดสิ้ทธ์ิในการเสิร์ฟ 
Service การเสิร์ฟของผูเ้ล่นท่ีเป็นฝ่ายเสิร์ฟ 
Service box กรอบเส้นเสิร์ฟ 

Set เป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขนั ผูท่ี้ชนะในเกมนั้นคือผูท่ี้ทาํคะแนนได ้9 
คะแนนก่อนแต่ถา้ทาํคะแนนได ้8:8 หรือ 14:14 เท่ากนัจะตอ้งทาํการ
เลือกเล่นแบบ set one หรือ set three แลว้แต่กรณี  

Set three กรณีท่ีเล่นแบบเกม 15 คะแนน ถา้คะแนนเท่ากนัท่ี 14:14 ผูเ้ล่นท่ีเป็นฝ่าย
รับ ซ่ึงไดค้ะแนน 14 ก่อน จะทาํการเลือกท่ีจะเล่นเกม 17 คะแนนเท่านั้น 

Short line เส้นบนพ้ืน ซ่ึงขนานกบัผนงัดา้นหนา้ และหลงั เส้นน้ีห่างจากผนงั
ดา้นหนา้ 18 ฟตุ 

Single elimination การจดัการแข่งขนัแบบแพค้ร้ังเดียวตดัออก 
Slice ลกัษณะการตีลูกบอล โดยเปิดหนา้ไมตี้เฉือนลูกบอลจากดา้นบนของลูก

บอลลงล่าง เม่ือลูกท่ีถูกตีไปกระทบดา้นหนา้แลว้ ลูกบอลจะหมุนลอยมุด
ลงตํ่ากวา่ปกติ 

Strobe การตีลูกในลกัษณะต่าง ๆ ตามสถานการณ์ท่ีอีกฝ่ายหน่ึงตีโตก้ลบัมา 
Sweet spot ตาํแหน่งของจุดกระทบลูกบอลบนหนา้ไมท่ี้มีพลงัมากท่ีสุด คือบริเวณ 

ตรงกลางของหนา้ไม ้
T บริเวณกลางสนาม เป็นตาํแหน่งท่ีอยูบ่ริเวณเส้นแบ่งคร่ึงสนาม (half 

court line) กบัเส้น short line มาบรรจบกนั เป็นบริเวณท่ีสาํคญัท่ีผูเ้ล่นแต่
ละคนจะตอ้งควบคุมบริเวณน้ีใหไ้ด ้เพราะสามารถท่ีจะเคล่ือนท่ีไปตีลูก
ไดง่้าย 
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Tie break การเล่นท่ีจะตอ้งเลือกเล่นตามสถานการณ์ของคะแนนท่ีเท่ากบั 8:8 หรือ 
14:14 ทั้งน้ีผูเ้ล่นฝ่ายรับซ่ึงไดค้ะแนน 8 หรือ 14 ก่อนจะเป็นฝ่ายเลือกท่ี
จะเล่นแบบ set one, set two หรือ set three ทั้งน้ีข้ึนอยูจ่ะเล่นเกมแบบ 9 
คะแนนหรือ 15 คะแนน 

Tin บริเวณส่วนล่างสุดท่ีสูงจากพ้ืน 19 น้ิว : ซ่ึงอยูบ่นผนงัดา้นหนา้ 
Traditional 
Scoring 

ระบบการเล่นท่ีนบัคะแนนในแต่ละเกม 9 คะแนน และผูเ้สิร์ฟเท่านั้นจะ
เป็นฝ่ายไดค้ะแนน 

Trickle boast การท่ีผูเ้ล่นอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของสนาม และตีลูกเขา้ผนงัดา้นขา้งก่อนท่ี
ลูกบอลมากระทบผนงัดา้นหนา้ 

Turning on the 
ball 

การหมุนตวัตีลูกบอล 

United States 
Squash 

สมาคมสควอชแร็กเกต็แห่งสหรัฐเอมริกา  

Rackets 
Association  

 

(USSRA)  
Valley การตีลูกบอลก่อนท่ีลูกบอลจะตกกระดอนพ้ืน 
Warm up ก่อนการแข่งขนั ผูเ้ล่นจะทาํการอบอุ่นร่างกาย และทาํใหลู้กร้อน โดยใช้

เวลา 5 นาที 
Winner ลูกท่ีคู่ต่อสู้ไม่สามารถท่ีจะตีโตก้ลบัได ้

Yellow dot จุดสีเหลืองบนลูกสควอช ซ่ึงลูกบอลท่ีมีจุดสีเหลืองเป็นลูกสาํหรับ
แข่งขนั เพราะจะมีความเร็วในการกระดอนกลบัชา้ท่ีสุด (ยดืหยุน่มาก
ท่ีสุด) นอกจากน้ียงัมีจุดสีต่าง ๆ บนลูกสคอวช ไดแ้ก่ จุดสีนํ้ าเงิน สีแดง 
และสีขาว โดยท่ีลูกบอลท่ีมีจุดสีนํ้ าเงินเหมาะสาํหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นใหม่ ๆ 
เพราะมีความยดืหยุน่นอ้ยจะกระดอนกลบัมาเร็วทาํใหตี้ง่าย รองลงมา
ไดแ้ก่ ลูกบอลท่ีมีจุดสีแดง และขาว ตามลาํดบั 

 


