
บทที่ 13 
การจัดการแข่งขนักฬีาสควอช 

                                                      
 การดาํเนินการจดัการแข่งขนัสควอชจะดาํเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพเพียงใดนั้ น  ข้ึนอยู่กับความร่วมมือของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ  ท่ี ร่วมกัน
ดาํเนินการจดัการแข่งขนัการจดัการแข่งขนัในแต่ละคร้ังจะมีการแต่งตั้งบุคคลให้มาทาํ
หนา้ท่ีร่วมกนัดาํเนินการจดัดงัน้ี 

1. ประธานกรรมการ 
2. รองประธานกรรมการ 
3. เลขานุการ  
4. เหรัญญิก 
5. ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
6. ฝ่ายจดัโปรแกรมการแข่งขนั 
7. ฝ่ายกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีตดัสินการแข่งขนั 
8. ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีสนาม และอุปกรณ์การแข่งขนั 
9. ฝ่ายทะเบียน และสถิติ 
10. ฝ่ายจดัเตรียมของรางวลั 
11. ฝ่ายพยาบาล 
12. ฝ่ายปฏิคม 
13. ฝ่ายอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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13.1 หน้าทีข่องบุคคลในการจดัการแข่งขนักฬีาสควอช 
 1. ประธานกรรมการ มีหน้าท่ีวางแผนงาน ประสานงานระหว่างกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีดาํเนินการฝ่ายต่าง ๆ เรียกประชุม 
และเป็นประธานในท่ีประชุม เพ่ือการดาํเนินงานร่วมกนัเป็นไปดว้ยดี 
 2. รองประธานกรรมการ มีหน้าท่ีช่วยเหลือประธาน และทํางานตามท่ี
ประธานกรรมการมอบหมาย ตลอดจนทาํหน้าท่ีเป็นประธานเม่ือประธานไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้
 3. เลขานุการ มีหนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นธุรการ แจง้ระเบียบวาระการประชุม 
รายงานผลการประชุม ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ เกบ็รวบรวมผลการแข่งขนั ตลอดจน
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานตามโครงการการจดัการแข่งขนั 
 4. เหรัญญิก มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงิน ดูแลการใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบการ       
ใช้เงินช่วยเหลือให้ความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน  จัดทําบัญชีรายการใช้จ่ายเงิน
ตลอดจนการประสานงานกบัฝ่ายจดัหารายได ้หรือฝ่ายสิทธิประโยชน์ ในการหาเงินเพ่ือ
ดาํเนินการจดัการแข่งขนัในกรณีท่ีงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัมีไม่เพียงพอ 
 5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีเตรียมการโฆษณา เชิญชวนให้บุคคลทัว่ไป
และนกักีฬาทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการแข่งขนั ผา่นส่ือมวลชนทุกรูปแบบ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และแผ่นป้ายใบปลิวต่าง ๆ นอกจากน้ียงัทาํหน้าท่ีเป็น
โฆษกประจาํสนามแข่งขนั และเป็นพิธีกรในพิธีเปิด และปิดการแข่งขนัดว้ย 
 6. ฝ่ายจัดโปรแกรมการแข่งขัน มีหน้าท่ีประกบคู่แข่งขนั กาํหนดเวลา และ
สนามท่ีใช้แข่งขัน  แจ้งให้นักกีฬา และบุคคลทั่วไปทราบ  ตลอดจนการดูแลการ    
แข่งขนัใหเ้ป็นไปตามโปรแกรมท่ีกาํหนดไว ้
 7. ฝ่ายกรรมการและเจ้าหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน มีหนา้ท่ีจดัเตรียมกรรมการ     
ผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตดัสิน ไปตดัสินการแข่งขนัสควอชตามโปรแกรมการ
แข่งขนัท่ีฝ่ายจดัโปรแกรมการแข่งขนักาํหนดไว ้และทาํหน้าท่ีร่วมกบัคณะกรรมการ    
อ่ืน ๆ ตดัสินช้ีขาด ในกรณีท่ีมีการขดัแยง้เกิดข้ึน 
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 8. ฝ่ายเจ้าหน้าที่สนาม และอุปกรณ์การแข่งขัน มีหนา้ท่ีจดัเตรียมสนาม และ
จดัเตรียมอุปกรณ์การแข่งขนัใหเ้รียบร้อยก่อนการแข่งขนั 
 9. ฝ่ายทะเบียน และสถิติ มีหนา้ท่ีรวบรวมหลกัฐานของนกักีฬา รวบรวมผล
การแข่งขนั ตรวจสอบคุณสมบติัของนกักีฬา รับรายงานตวันกักีฬาก่อนลงทาํการแข่งขนั 
 10. ฝ่ายจัดเตรียมของรางวัล มีหน้าจดัเตรียมของขวญั เหรียญรางวลั และ
ถว้ยรางวลัสาํหรับมอบใหแ้ก่นกักีฬา 
 11. ฝ่ายพยาบาล มีหน้าท่ีจัดเตรียมยา และช่วยปฐมพยาบาลนักกีฬาท่ี         
ไม่สบาย หรือไดรั้บบาดเจบ็จากการแข่งขนั 
 12. ฝ่ายปฏิคม มีหนา้ท่ีตอ้นรับ และจดัเคร่ืองด่ืมสาํหรับแขกผูมี้เกียรติ และ
คณะกรรมการดาํเนินการตดัสิน 
 13. ฝ่ายอื่น  ๆ (ถ้ามี) เช่น  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายสิทธิประโยชน์       
ฝ่ายท่ีพกั และอาคาร และฝ่ายขนส่ง และยานพาหนะ เป็นตน้ 
 
13.2 วธีิการดาํเนินงานในการจดัการแข่งขนักฬีาสควอช 
 วิธีการดาํเนินงานในการจดัการแข่งขนักีฬาสควอช สามารถแบ่งออกเป็น  
ขอ้ ๆ สรุปไดพ้อสงัเขปดงัน้ี 
 1. วิธีการจัดแบ่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน อาจกาํหนดท่ีมาของทีมท่ีเขา้แข่งขนั 
เช่น ตวัแทนจงัหวดั ตวัแทนเขต ตวัแทนสถาบนั หรืออาจแบ่งไปตามเพศ และวยั เป็น
ตน้ 
 2. การกําหนดประเภทของการแข่งขัน  อาจจัดการแข่งขันพร้อม  ๆ              
กนัหลาย ๆ ประเภท หรือจดัเฉพาะเป็นบางประเภท เช่น ประเภทชายเด่ียว หญิงเด่ียว 
เป็นตน้ 
 3. การกาํหนดคุณสมบัติของนักกฬีา คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัสควอช
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีผลต่อการจดัดาํเนินการแข่งขนั เพ่ือให้การแข่งขนัมีความสนุกสนาน 
และมีความหมายต่อผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัตาม
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ฝีมือ และประสบการณ์ของตน อาจกาํหนดแบ่งคุณสมบติัของนักกีฬาได ้เช่น กาํหนด
ระดบัของฝีมือ ประสบการณ์ อาย ุเพศ ฯลฯ 
 4. การกําหนดวันเวลา และสถานท่ีแข่งขัน ผูจ้ดัการแข่งขนัควรกาํหนดวนั
เวลา และสถานท่ีในการรับสมคัร การจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั และวนัเวลาท่ีใชใ้น
การแข่งขนั แจง้ใหน้กักีฬา และบุคคลทัว่ไปทราบ 
 5. การจัดหางบประมาณการจัดการแข่งขัน  ผู ้จัดการแข่งขันต้องมี              
งบประมาณใช้จดัดาํเนินการแข่งขนัอย่างเพียงพอ ซ่ึงอาจไดม้าจากแหล่งต่อไปน้ี เช่น 
จากการสนบัสนุนของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัหา้งร้าน มูลนิธิ สมาคม ต่าง ๆ 
หรือจากการจดัหารายได ้เป็นตน้ 
 6. การจัดหารางวัล และชนิดของรางวัล ในการจดัหารางวลัให้แก่ผูช้นะ 
หรือผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั ควรจดัรางวลัท่ีคาดว่า ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ี
กระตุน้ให้นักกีฬาสนใจท่ีจะสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนั ชนิดของรางวลัอาจไดม้าจากการ
สนบัสนุนของผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีชอบ และเห็นความสาํคญัในกีฬาสควอช 
 7. การให้ความปลอดภัยแก่กีฬา และผู้ชมการแข่งขัน การให้ความปลอดภยั
เป็นส่ิงสําคญัท่ีผูรั้บผิดชอบในการแข่งขนัต้องคาํนึงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากผูเ้ข้าร่วม
แข่งขนั หรือผูช้มการแข่งขนัไดรั้บบาดเจบ็ หรืออนัตรายเม่ือมาชม หรือเขา้แข่งขนั จะทาํ
ให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทศันคติไม่ดีต่อการกีฬาสควอช ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
กีฬาสควอช ดงันั้น ผูจ้ดัการแข่งขนัจะตอ้งเตรียมการ และประสานงานกบับุคคลหรือ
หน่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แพทย ์พยาบาล ตาํรวจ หรือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการมอบหมายใน
การจดัดูแลใหค้วามปลอดภยั เป็นตน้ 
 8. การจัดสนาม อุปกรณ์ และเคร่ืองอํานวยความสะดวก การดาํเนินการ
จดัการแข่งขนัผูจ้ดัจะตอ้งเตรียมสนาม อุปกรณ์ และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกให้พร้อม
และไดม้าตรฐาน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดัการแข่งขนัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 9. การเลือกแบบวิธีการจัดการแข่งขัน โดยทัว่ไปการจดัการแข่งขนัสควอช 
ซ่ึงถือว่าเป็นกีฬาประเภทบุคคล และตอ้งใช้ความสามารถเฉพาะตวัสูง มกันิยมจดัการ
แข่งขนัแบบแพค้ร้ังเดียวคดัออก  
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 10. การจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน เพ่ือให้การ
ดําเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ หัวหน้า              
ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน ควรจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการจดัการ
แข่งขันเป็นระยะ  ๆ  เพ่ือเตรียมการ  และตรวจสอบความเรียบร้อยในงานต่าง ๆ                
ท่ีคณะกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบ ถา้หากมีปัญหาเกิดข้ึนจะไดช่้วยกนัหาทางป้องกนั
และแกไ้ข เม่ือถึงวนัแข่งขนัทุกส่ิงทุกอย่างควรอยู่ในสภาพท่ีพร้อม และเรียบร้อย และ
หลงัจากท่ีจดัการแข่งขนัเสร็จส้ินลงแลว้ ตอ้งจดัให้มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการ
ดาํเนินงาน เพ่ือสรุปผล และหาขอ้เสนอแนะไวส้าํหรับเป็นแนวทางในการจดัการแข่งขนั
ในคร้ังต่อไป 
 11. การจัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ เจา้หน้าท่ี ผูต้ดัสิน 
และผูค้วบคุมทีมส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัหลงัจากคณะกรรมการดาํเนินการจดัการแข่งขนั
ไดร้ายละเอียดต่าง ๆ แลว้ เช่น วิธีการจดัการแข่งขนั คุณสมบติัของนกักีฬาประเภทท่ีจดั
แข่งขนั สถานท่ี โปรแกรมการแข่งขนั ระเบียบของการแข่งขนั และอ่ืน ๆ ท่ีผูค้วบคุมทีม
และนักกีฬาควรทราบจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกัน  ระหว่างคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการแข่งขัน  เจ้าหน้าท่ี  ผู ้ตัดสิน  และผู ้ควบคุมทีมนักกีฬา เพ่ือแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ และตกลงเง่ือนไขท่ีควรทราบ และปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงจะทาํให้ปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนนอ้ยลงไป 
  
13.3 การจดัสายการแข่งขนัสควอช 
 วิธีการจัดการแข่งขันสควอชท่ีนิยมมากท่ีสุดในการจัดการแข่งขัน  คือ      
การจดัการแข่งขนัแบบแพค้ร้ังเดียวคดัออก 
 การจดัการแข่งขนัแบบแพ้คร้ังเดยีวคดัออก 
 การจดัการแข่งขนัแบบแพค้ร้ังเดียวคดัออก ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัจะถูกจดัให้ทาํ
การแข่งขันกับคนใดก็ได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับการเส่ียง (ยกเวน้ผูไ้ด้รับการวางมือ) โดย
ผูจ้ดัการแข่งขนัจะตอ้งจดัทาํสายการแข่งขนัให้เรียบร้อยก่อน แลว้จึงให้ผูเ้ขา้แข่งขนั 
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มือวางอนัดบั 1 

มือวางอนัดบั 2 

ชนะเลศิ 

รองชนะเลศิ 

หรือตวัแทนมาจบัสลากเพื่อจะได้ทราบว่าตอ้งแข่งขนักบัผูใ้ด เม่ือไร หลกัในการจดั
ประกบคู่แข่งขนั และทาํโปรแกรมการแข่งขนั มีดงัน้ี คือ 
 
ถ้าจาํนวนนักกฬีาทีเ่ข้าแข่งขนัมีจาํนวนเท่ากบัเลข 2 ยกกาํลงั เช่น  

22 = 4 
23 = 8 
24 = 16 
25 = 32 
26 = 64 

 ให้จดัการประกบคู่แข่งขนัไดเ้ลย ใครแพก้็คดัออก ใครชนะให้แข่งขนัใน
รอบต่อไปจนถึงชิงชนะเลิศ 
 
ตวัอย่าง  ในกรณีท่ีมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 8 คน เท่ากบัเลข 2 ยกกาํลงั จะไม่มี          
               ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัคนใดได ้Bye แต่จะมีการจดัอนัดบัมือวาง 
 

สายการแข่งขนั 8 คน 
 

 รอบท่ี 1  รองรองชนะเลิศ  รองชิงชนะเลิศ 
     
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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 ข. ถา้จาํนวนนักกีฬาท่ีเขา้แข่งขนัไม่เท่ากบัเลข 2 ยกกาํลงั เช่น 6 13 27 54 
ฯลฯ จะตอ้งหา Bye  
 
วธีิการหา Bye  
 การหา Bye หรือผูท่ี้ไม่ตอ้งทาํการแข่งขนัในรอบแรก สามารถหาได้ตาม
สูตรต่อไปน้ี 
 จาํนวนคนท่ีได ้Bye = (2n ท่ีมากกวา่ N) - N 
               2n = สองยกกาํลงั n 
    N = จาํนวนนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั 
ตวัอย่างที ่1 ถา้มีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 12 คน จะมีนกักีฬาได ้Bye ก่ีคน 
       (2n ท่ีมากกวา่ 10 คือ 24 หรือ 16) 
       แทนค่าในสูตร Bye = 16 - 12  
       ดงันั้น มีนกักีฬาได ้Bye = 2 คน 
 
ตวัอย่างที ่2 ถา้มีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 30 คน จะมีนกักีฬาได ้Bye ก่ีคน 
       (2n ท่ีมากกวา่ 28 คือ 25หรือ 32) 
       แทนค่าในสูตร Bye = 32 - 30  
       ดงันั้น มีนกักีฬาได ้Bye = 2 คน 
 
วธีิการหาจาํนวนคร้ังทั้งหมดของการแข่งขนั 
 จาํนวนคร้ังทั้งหมดของการแข่งขนั จะนอ้ยกวา่จาํนวนผูเ้ขา้แข่งขนั 1 คร้ัง 
เสมอหรือจากสูตร 
 M = N-1 
 M = จาํนวนคร้ังทั้งหมดของการแข่งขนั 
 N = จาํนวนนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั  
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จากตวัอยา่งท่ี 1 นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 12 คน กจ็ะมีจาํนวนการแข่งขนัทั้งหมด    
                          11 คร้ัง 
จากตวัอยา่งท่ี 2 นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 30 คน กจ็ะมีจาํนวนการแข่งขนัทั้งหมด  
                         29 คร้ัง 
วธีิการหาจาํนวนรอบทีท่าํการแข่งขนั 
 การหาจาํนวนรอบท่ีทาํการแข่งขนัใหดู้จากจาํนวนเตม็ของกาํลงัของเลข 2 เช่น
 ถา้มีผูเ้ขา้แข่งขนั    6 คน จะแข่งขนั 3 รอบ (6 = 23) 
 ถา้มีผูเ้ขา้แข่งขนั  16 คน จะแข่งขนั 3 รอบ (6 = 24) 
 ถา้มีผูเ้ขา้แข่งขนั  30 คน จะแข่งขนั 3 รอบ (6 = 25) 
สรุป 
 การหาจาํนวนรอบท่ีทาํการแข่งขนั คือ 
 2 รอบ      เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน           4 คน 
 3 รอบ      เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน           8 คน 
 4 รอบ      เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน         16 คน 
 5 รอบ      เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน         32 คน 
 6 รอบ      เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน         64 คน 
 

วธีิการจดัมือวาง 
 การจดัการแข่งขนัสควอชแบบแพค้ร้ังเดียวคดัออกนั้นผูแ้พไ้ม่มีโอกาสแกต้วั 
จึงตอ้งมีการจดัวางมือ หรือลาํดบัความสามารถของผูเ้ขา้แข่งขนัลงในตารางการแข่งขนั
ประกอบคู่โดยไม่ตอ้งจบัสลาก เพ่ือไม่ใหผู้ท่ี้มีฝีมือดีตอ้งแข่งขนักนัในรอบแรก จะทาํให้
การแข่งขนัในแต่ละรอบ สนุกสนานยิง่ข้ึน เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ถา้เป็นไปตามท่ีจดัวางมือ ผูท่ี้
มีฝีมือไดรั้บการวางมือเป็นมือหน่ึง และมือสอง จะตอ้งมาแข่งขนักนัในรอบชิงชนะเลิศ 
จาํนวนผูท่ี้จะไดรั้บการวางมือ และวิธีการจดัมือวางท่ีนิยมทัว่ไปมี ดงัน้ี 
 

 สายการแข่งขนัสูงสุด 8 คน จะมีมือวาง 2 คน 
  มือวางอนัดบั 1 วางบนเส้นหมายเลข 1 
  มือวางอนัดบั 2 วางบนเส้นหมายเลข 8 
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มือวางอนัดบั 1 

มือวางอนัดบั 2 

ชนะเลศิ 

รองชนะเลศิ Bye 1 

Bye 2 

ตวัอย่าง  สายการแข่งขนัสูงสุด 8 คน ในกรณีท่ีมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 6 คน กจ็ะมี  
               Bye 2 คน โดยคนแรกท่ีจะได ้Bye คือ มือวางอนัดบั 1 คนท่ีสอง คือ มือวาง 
               อนัดบั 2 

สายการแข่งขนั 8 คน 
 

     รอบท่ี 1                 รองรองชนะเลิศ  รองชิงชนะเลิศ 
     
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
สายการแข่งขนัสูงสุด 16 คน จะมีมือวาง 4 คน 
มือวางอนัดบั 1 วางบนเส้นหมายเลข 1 
มือวางอนัดบั 2 วางบนเส้นหมายเลข 16 
มือวางอนัดบั 3 และ 4 จบัสลากเบอร์แรกอยูส่ายบนหมายเลข 5 อีกเบอร์จะอยูส่ายล่าง 
หมายเลข 12 
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มือวางอนัดบั 2 

ชนะเลศิ 

Bye 1 

Bye 4 

Bye 3 

Bye 2 

มือวางอนัดบั 3 หรือ 4 

มือวางอนัดบั 3 หรือ 4 

มือวางอนัดบั 1 

ตวัอย่าง   สายการแข่งขนัสูงสุด 16 คน ในกรณีท่ีมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 12 คน 
               จะมี Bye 4 คน โดยคนแรกท่ีจะได ้Bye คือ มือวางอนัดบั 1 คนท่ีสอง คือ   
               มือวางอนัดบั 2 คนท่ี 3 คือ มือวางอนัดบั 3 และ คนท่ี 4 คือ มือวางอนัดบั 4 

 
สายการแข่งขนั 16 คน 

 

      รอบท่ี 1  รอบท่ี 2 รองรองชนะเลิศ รองชิงชนะเลิศ 
                  
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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สายการแข่งขนัสูงสุด 32 คน จะมีมือวาง 8 คน 
มือวางอนัดบั 1   วางบนเส้นหมายเลข 1 
มือวางอนัดบั 2   วางบนเส้นหมายเลข 32 
มือวางอนัดบั 3 และ 4              จบัสลากเบอร์แรกอยูส่ายบนหมายเลข 9 อีกเบอร์จะอยู ่  

 สายล่างหมายเลข 24 
มือวางอนัดบั 5 และ 6  จบัสลากเบอร์แรกอยูส่ายบนหมายเลข 16 อีกเบอร์จะ 

อยูส่ายล่างหมายเลข 17 
มือวางอนัดบั 7 และ 8  จบัสลากเบอร์แรกอยูส่ายบนหมายเลข 8 อีกเบอร์จะ    

อยูส่ายล่างหมายเลข 25 
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11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

3 
2 
1 

ชนะเลศิ 

Bye 1 
มือวางอนัดบั 1 

Bye 3 

มือวางอนัดบั 8 

มือวางอนัดบั 2 
Bye 2 

4 

มือวางอนัดบั 3  
มือวางอนัดบั 7  

14 
13
12 

มือวางอนัดบั 4 
Bye 4 

32 
31
30 

21 
20 

16 
15 

19 
18
17 

23
22 

26 
25 

29 
28
27 

24 

Bye 6 
มือวางอนัดบั 6  
มือวางอนัดบั 5  

Bye 5 

ตวัอย่าง  สายการแข่งขนัสูงสุด 32 คน ในกรณีท่ีมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 26 คน  
จะมี Bye 6 คน โดยคนแรกท่ีจะได ้ Bye คือมือวางอนัดบั 1 และถดัไป คือ         
มือวางอนัดบั 2 3 4 5 และ 6 ตามลาํดบั สายการแข่งขนัสูงสุด 32 คน 

 
สายการแข่งขนั 32 คน 

 

      รอบท่ี 1     รอบท่ี 2    รอบท่ี 3     รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ 
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สายการแข่งขนัสูงสุด 64 จะมีมือวาง 16 คน 
 

 มือวางอนัดบั 1   วางบนเส้นหมายเลข 1 
 มือวางอนัดบั 2   วางบนเส้นหมายเลข 64 
 มือวางอนัดบั 3 และ 4  จบัสลากเบอร์แรกอยูบ่นหมายเลข 17  
      อีกเบอร์จะอยูส่ายล่างหมายเลข 48 
 มือวางอนัดบั 5 และ 6  จบัสลากเบอร์แรกอยูบ่นหมายเลข 32  
      อีกเบอร์จะอยูส่ายล่างหมายเลข 33 
 มือวางอนัดบั 7 และ 8  จบัสลากเบอร์แรกอยูบ่นหมายเลข 16  
      อีกเบอร์จะอยูส่ายล่างหมายเลข 49 
 มือวางอนัดบั 9 และ 10  จบัสลากเบอร์แรกอยูบ่นหมายเลข 9  
      อีกเบอร์จะอยูส่ายล่างหมายเลข 56 
 มือวางอนัดบั 11 และ 12  จบัสลากเบอร์แรกอยูบ่นหมายเลข 25  
      อีกเบอร์จะอยูส่ายล่างหมายเลข 40 
 มือวางอนัดบั 13 และ 14  จบัสลากเบอร์แรกอยูบ่นหมายเลข 24  
      อีกเบอร์จะอยูส่ายล่างหมายเลข 41 
 มือวางอนัดบั 15 และ 16  จบัสลากเบอร์แรกอยูบ่นหมายเลข 8  
      อีกเบอร์จะอยูส่ายล่างหมายเลข 57 
  
วธีิการวางตาํแหน่ง Bye 
 ถา้มีการ Bye คือ ไม่ตอ้งแข่งขนัในรอบแรกให้จดัโดยเรียงลาํดบัตามอนัดบั
มือวางอันดับ 1 และถัดไป คือมือวางอันดับ 2 3 4 5 6 เรียงลาํดับลงไปเร่ือย ๆ และ
พยายามใหมี้ Bye เท่า ๆ กนัทั้งสายบน และสายล่าง ในกรณีท่ีมี Bye มากกวา่จาํนวนของ
อนัดบัมือวาง ตอ้งวางไวส้ายล่าง เช่น มีจาํนวนนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนั 11 คน ใชส้ายการ
แข่งขนัสูงสุด 16 คน มี Bye = 16 – 11 คือ Bye 5 คน ซ่ึงสายการแข่งขนัสูงสุด 16 คน จะ
มีมือวาง 4 คน ฉะนั้น Bye คนท่ี 5 จึงตอ้งอยูส่ายล่าง  
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13.4 คณะกรรมการดาํเนินการตดัสินการแข่งขนักฬีาสควอช 
 คณะกรรมการดาํเนินการตดัสินการแข่งขนักีฬาสควอช หมายถึง บุคคลท่ีมี
ส่วนร่วมในการตดัสินการแข่งขนัสควอชให้สําเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพไดผู้ช้นะ และผูแ้พอ้ย่างแทจ้ริง คณะกรรมการดาํเนินการตดัสินสควอช
เป็นบุคคลท่ีทาํให้เกมการแข่งขนัสควอชสนุกสนาน และยติุธรรม ให้โอกาสนกักีฬาใช้
ความสามารถของตนอยา่งเตม็ท่ีภายใตข้อ้บงัคบั และกติกากีฬาสควอช 
 คณะกรรมการดําเนินการตัดสินกีฬาสควอช ควรประกอบด้วยบุคคล        
ต่อไปน้ี คือ 
 1. กรรมการผูต้ดัสิน (Referee) 
 2. กรรมการผูน้บัแตม้ (Marker)  
 3. ผูต้ดัสินของการแข่งขนั (Tournament) 
 
คุณสมบัตทิัว่ไปของคณะกรรมการดาํเนินการตดัสินกฬีาสควอช 
 1. ควรเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเล่น และแข่งขนักีฬาสควอชมาก่อน 
 2. เป็นผูท่ี้รอบรู้เก่ียวกบักติกา และขอ้บงัคบัในการเล่นกีฬาสควอชเป็น 
     อยา่งดี 

3. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เป็นอยา่งดี              
กลา้ตดัสินใจ 

 4. เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และกลา้รับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีในการ 
    ปฏิบติัทุกอยา่งท่ีทาํลงไป 
 5. เป็นผูต้รงต่อเวลา 
 6. เป็นผูรั้กความยติุธรรม 
 7. เป็นผูท่ี้มีมารยาท 
 8. เป็นผูท่ี้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมีเหตุผล 
 9. เป็นผูท่ี้มีสมาธิ สุขมุเยอืกเยน็ ในการแสดงออก และการแกปั้ญหา 
 10. เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีน่าเล่ือมใส ทั้งการพดู การแต่งกาย และแสดงออก 
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  11. เป็นผูท่ี้มีสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตดี 
 12. เป็นผูท่ี้มีความรอบคอบ 
 13. เป็นผูท่ี้มีเสียงดงักอ้ง ผูอ่ื้นฟังไดย้นิชดัเจน 
 14. เป็นผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธ์ดี เป็นมิตรกบัผูแ้ข่งขนั และผูช้มทุกคน 

 
หน้าทีข่องผู้ตดัสินของการแข่งขนั 
 ผูต้ดัสินของการแข่งขนัเป็นผูท่ี้คณะกรรมการจดัการแข่งขนัแต่งตั้ งให้มี
อาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งอยู่ประจาํสนามแข่งขนั โดยเฉพาะการแข่งขนัในแต่ละรอบตอ้งนั่น
ประจาํใกล ้ๆ กบัสนามแข่งขนั และควรอยูข่า้ง ๆ ท่ีนัง่ของกรรมการผูต้ดัสิน ซ่ึงจะทาํให้
ผูต้ดัสินของการแข่งขนั สามารถสังเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการแข่งขนัไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ด และทาํใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงเพ่ือการตดัสินใจไดแ้น่นอน  
 2. มีอ ํานาจแต่งตั้ ง  ถอดถอนกรรมการผู ้ตัดสิน  กรรมการผู ้นับแต้ม            
การเปล่ียนตวักรรมการผูต้ดัสิน หรือกรรมการผูน้บัแตม้ ก็จะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่าย 
 3. มีอาํนาจในการกาํหนดสนามแข่งขนั การเร่ิมการแข่งขนั และการสั่งยุติ
การแข่งขนัลงชัว่คราวตามเวลาท่ีกาํหนด 
 4. มีอาํนาจประชุมพิจารณาเก่ียวกบัการลงโทษนักกีฬาผูซ่ึ้งประพฤติไม่ดี 
และไม่สมควรอาจสัง่หา้มเขา้แข่งขนัได ้
 
หน้าทีข่องกรรมการผู้ตดัสิน และกรรมการผู้นับแต้ม 
 1.ในกรณีปกติกรรมการผูต้ดัสินเป็นผูค้วบคุมการแข่งขนั โดยมีกรรมการ     
ผูน้บัแตม้ เป็นผูช่้วยกรรมการผูต้ดัสินกบักรรมการผูน้บัแตม้อาจเป็นคน ๆ เดียวกนัก็ได ้
เม่ือกรรมการไดต้ดัสินอะไรแลว้ จะตอ้งประกาศให้ผูเ้ล่นทราบ และกรรมการผูน้บัแตม้
จะขานซํ้ า และขานแตม้อีกคร้ัง 
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หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้ตดัสิน 
ก. กรรมการผูน้บัแตม้กบักรรมการผูต้ดัสินไม่ควรเป็นคนเดียวกนั 
ข. ผูเ้ล่นไม่มีสิทธ์ิขอใหเ้ปล่ียนกรรมการผูน้บัแตม้ หรือกรรมการผูต้ดัสิน  

กรรมการผูต้ดัสินของการแข่งขนั (Tournament) เท่านั้นมีสิทธ์ิเปล่ียนกรรมการผูน้บัแตม้ 
หรือกรรมการผูต้ดัสินหลงัจากท่ีการแข่งขนัแต่ละคู่ (Match) ไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ 
 กรรมการผูต้ ัดสิน และกรรมการผูน้ับแต้มเป็นบุคคลท่ีผูต้ ัดสินของการ    
แข่งขนั และกรรมการผูน้ับแตม้ แต่งตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินการตดัสิน และควบคุมการแข่ง    
นั้น ๆ ใหด้าํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ซ่ึงมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี         
 
หน้าทีข่องกรรมการผู้ตดัสิน 
 1. กรรมการผูต้ดัสินเป็นผูว้ินิจฉัยคาํอุทธรณ์ขอเล่นใหม่ว่าจะให้เล่นใหม่ 
หรือไม่ หรือจะให้ผูอุ้ทธรณ์ชนะในลูกนั้น กรรมการผูต้ดัสินเป็นผูช้ี้ขาดตามท่ีระบุใน
กติการวมทั้งกรณีท่ีลูกโดนผูเ้ล่น หรือผูช้ี้ขาดตามท่ีระบุในกติการวมทั้งกรณีท่ีลูกโดน     
ผูเ้ล่น หรือผูเ้ล่นไดรั้บบาดเจบ็ และเป็นผูต้ดัสินการอุทธรณ์ทุกกรณี รวมทั้งการอุทธรณ์
การขาน หรือการไม่ขานของกรรมการผูน้บัแตม้ การตดัสินของกรรมการถือเป็นเดด็ขาด
  1.1 กรรมการผูต้ดัสินเป็นผูค้วบคุมการแข่งขนั 
   1.1.1 ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์จากผูเ้ล่น 
   1.1.2 ตามท่ีระบุในกติกา ข้อ  11.4,11. 9, 11.10, 11.11, 11.12, 
11.13, 11.14 , 11.15,11.16, 11.17, 11.18 และ 11.19  
   1.1.3 กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งไม่กา้วก่ายหนา้ท่ีการขานแตม้ของ 
กรรมการผู ้นับแต้ม  นอกจากจะเห็นว่ากรรมการผู ้นับแต้มขานแต้มผิด ในกรณีน้ี
กรรมการผูต้ดัสินจะสัง่ใหก้รรมการผูน้บัแตม้ขานใหม่ใหถู้ก 
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หมายเหตุสําหรับกรรมการ 
 ทั้งกรรมการผูน้บัแตม้และกรรมการผูต้ดัสิน จะตอ้งจดแตม้ทั้งคู่ 

- กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งไม่กา้วก่ายหน้าท่ีการขานเก่ียวกบัการเล่นของ
กรรมการผูน้บัแตม้ นอกจากจะเห็นวา่ กรรมการผูน้บัแตม้ผดิพลาดในการสัง่ใหห้ยดุเล่น
หรือใหเ้ล่นต่อ ในกรณีเช่นน้ีกรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งตดัสินตามท่ีเห็นสมควรทนัที 

- กรรมการผูต้ดัสิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบให้การแข่งขนัเป็นไปตามเง่ือนไข 
เก่ียวกบัเวลาท่ีกาํหนดในกติกาอยา่งเคร่งครัด 

- กรรมการผูต้ดัสิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้สภาพของสนาม 
แข่งขนัเหมาะสมท่ีจะเล่น 

- กรรมการผูต้ดัสิน อาจสั่งให้ผูเ้ล่นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะการแข่งขนัไปเลย 
ถ้าคู่แข่งขนัไม่ปรากฏตัวในสนามพร้อมท่ีจะเล่นภายใน 10 นาที จากเวลาแข่งขนัท่ี
ประกาศกาํหนดไว ้
 

หน้าทีข่องกรรมการผู้นับแต้ม 
 1. กรรมการผูน้บัแตม้เป็นผูส้ั่งใหเ้ร่ิมเล่น  และจะขานแตม้โดยขานแตม้ของ  
ผู ้ เ สิ ร์ ฟ ก่ อ น  ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ นั บ แ ต้ ม ข า น  “Fault”, “Foot Fault”, “Out”,  
“Not Up” หรือ“Down” แลว้แต่กรณี และใหป้ระกาศซํ้ าการตดัสินของกรรมการผูต้ดัสิน 
 2. ถา้กรรมการผูต้ดัสินขานใหห้ยดุเล่น 
 

หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้นับแต้ม  
 ถา้กรรมการผูน้บัแตม้ มองไม่เห็น หรือไม่แน่ใจ กจ็ะตอ้งไม่ขาน 
 - ถา้การเล่นหยุดลง และกรรมการผูน้ับแตม้มองไม่เห็น หรือไม่แน่ใจให้
ประกาศให้ผูเ้ล่นทราบ และขอให้กรรมการผูต้ดัสินช้ีขาด ถา้กรรมการผูต้ดัสินช้ีขาด
ไม่ไดใ้หเ้ล่นลูกนั้นใหม่ 
 - ใหก้รรมการผูน้บัแตม้ขาน “Hand Out” เพ่ือประกาศการเปล่ียนเสิร์ฟ 
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หมายเหตุสําหรับกรรมการผู้นับแต้ม 
 กรรมการผูน้บัแตม้จะตอ้งใชค้าํขานท่ีถูกตอ้งตามทั้งกรณีท่ีการเล่นไดห้ยุด
ลงแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


