
                                                                              

 
 

 
THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION   

286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 

 

สรุปกติกากีฬาวอลเลยบ์อลท่ีปรับปรุงใหม่ 2021-2024 
(ท่ีเน้นสีแดงคือท่ีมีการปรับปรุงใหม่) 

แปลและเรียนเรียงโดย 
เรืออากาศโท ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ 

นายทรงศักด์ิ เจริญพงศ์  
1.2.2 สนามแข่งขันในร่ม พ้ืนผิวสนามต้องเป็นสสีว่าง 

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันท่ีเป็นทางการ เส้นสนามต้อง
เป็นสีขาว ส่วนพ้ืนสนาม แข่งขันและบริเวณเขตรอบสนามต้องเป็นสีอ่ืนท่ีแตกต่างกันออกไป  สนามแข่งขันอาจมีสท่ีี
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเห็นความแตกต่าง ระหว่าง แดนหน้า กับ แดนหลัง. 

  
1.4.5 พ้ืนท่ีอบอุ่นร่างกาย (Warm - up area) 

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขันอยา่งเป็นทางการ พ้ืนท่ี
อบอุ่นร่างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะอยู่ท่ีนอกเขตรอบสนาม ตรงมุมสนามดา้นเดยีวกับม้านั่งของทีม ซึ่งจะต้องไม่กีด
ขวางการชมของผู้ชม หรืออาจจะกำหนดให้อยู่บรเิวณดา้นหลังม้านั่งของทีม ซึ่งบริเวณท่ีนั่งชม จะต้องอยู่สูงจากพ้ืน
สนาม 2.50 เมตรขึ้นไป. 

 
 1.4.6      ยกเลิกเขตลงโทษ (Penalty area) 
 
  1.6 แสงสว่าง (LIGHTING) 

ควรมีความสว่าง ไม่น้อยกว่า 300 ลักซ์    
สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ และการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ แสง

สว่างบนพื้นท่ีเลน่ลูกควรมีความสว่างไม่น้อยกว่า 2000 ลกัซ์   โดยวัดท่ีระดับความสูงจากพ้ืนสนาม 1 เมตร    
    

 2.2       โครงสร้างของตาข่าย (Structure) 
ตาขา่ยมีความกว้าง 1 เมตร (+ / - 3 ซม) และยาว 9.50 ถึง 10.00 เมตร (โดยมีความยาวเหลืออยู่ 25 ถึง 

50 เซนติเมตร จากแถบขา้งแต่ละดา้น) ทำด้วยวัสดุสีดำเป็นตาสีเ่หลี่ยมจัตุรสัขนาด 10 เซนติเมตร 
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4.1 ส่วนประกอบของทีม (TEAM COMPOSITION)  
มีเจ้าหน้าท่ีทีมสามารถนั่งท่ีมา้นั่งได้ไม่เกิน 5 คน(รวมถึงผูฝ้ึกสอนด้วย) โดยจะต้องมีชื่อในใบบันทึก และใน O2(bis) 

ผู้จัดการทีม และหรือนักขา่วประจำทีม ไมส่ามารถนั่ง บริเวณท่ีนั่งผู้เล่น หรือ ด้านหลังท่ีนั่งภายในพื้นท่ีควบคุม 
(Competition Control Area) 
ถ้าแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดไม่ได้รวมอยู่ในเจา้หน้าท่ีทีมบนม้านั่ง  เขาจะต้องนั่งท่ีอ่ืนๆท่ีภายในพื้นท่ีควบคุม หรอื นั่ง
ในบริเวณท่ีพิเศษ ซึ่งได้ระบุเป็นพิเศษไว้ในคู่มือการแข่งขัน และสามารถเขา้ร่วม เมื่อผู้ตัดสินได้เชิญเมื่อมีเหตุการณ์ท่ี
เร่งด่วนกับผู้เล่น นักกายภาพบำบัดของทีม(แม้ว่าจะไม่ไดอ้ยู่ท่ีม้านั่ง) สามารถร่วมช่วยในการอบอุ่นร่างกายได้ จนกระท่ัง
เริ่มการอบอุ่นรา่งกายท่ีตาขา่ย  ระเบียบการแข่งขันแต่ละรายการ สามารถหาได้จากคู่มือการแข่งขันเฉพาะรายการนั้น    

4.1.2 ผู้เล่นหนึ่งคนของทีมทำหนา้ท่ีเป็นหัวหน้าทีมและจะระบุไว้ในใบบันทึกการแข่งขัน (5.1/19.1.3) 
 
4.2.2 เฉพาะผู้ร่วมทีมเท่านั้นท่ีได้รบัอนุญาตให้เข้าในบริเวณพ้ืนท่ีเล่นลูก นั่งบนมา้นั่งระหว่างการแข่งขันและร่วมการ

อบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน 
 

4.5.3 อุปกรณ์รัดต่างๆ (สำหรับรัดเพ่ือป้องกันการบาดเจบ็) สามารถใช้เพ่ือป้องกัน หรือรองรับได.้ 
สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ และการแข่งขันท่ีเป็นทางการ ประเภทประชาชน   
อุปกรณ์นี้จะต้องเป็นสีเดียวกัน ซึ่งถือว่าเปน็ส่วนของชุดแข่งขัน สีดำ สีขาว หรือ สีกลางๆสามารถใชไ้ด้ ท้ังนี้ผู้เล่นท่ี
ใช้อุปกรณ์นี้จะต้องใช้สีท่ีเหมือนกัน 
 

5   ผู้นำของทีม (TEAM LEADER) 
ท้ังหัวหน้าทีมและผู้ฝึกสอนเป็นผู้รบัผิดชอบความประพฤติและระเบยีบวินัยของผู้ร่วมทีม  
ผู้เล่นตัวรับอิสระสามารถเป็นหัวหน้าทีม หรือ หัวหน้าทีมในสนามได้.  

5.1.2.3 ถ้าผู้ฝึกสอนไม่อยู่ นอกจากทีมไมม่ีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนท่ีจะทำหน้าท่ีแทนผู้ฝึกสอน หัวหน้าทีมจะทำหนา้ท่ีขอเวลานอก 
และ  เปลี่ยนตัวผู้เล่น  
5.2.3.4 ผูฝ้ึกสอนรวมท้ังผู้ร่วมทีมอ่ืนๆ อาจให้คำแนะนำผู้เล่นในสนามได้ โดยผู้ฝึกสอนอาจให้คำแนะนำขณะท่ียืนหรือเดิน
ภายในเขตเล่นลูก (FREE ZONE) บริเวณด้านหนา้มา้นั่งของทีม ต้ังแต่แนวท่ียื่นออกมาของเส้นเขตรุก จนถึงพ้ืนท่ีอบอุ่น
ร่างกาย ถา้พ้ืนท่ีอบอุ่นร่างกายตั้งอยู่ท่ีมุมสนามของพ้ืนท่ีควบคุมการแข่งขัน แต่ต้องไม่รบกวนหรือถ่วงเวลาการแขง่ขัน 
เนื่องจากพ้ืนท่ีอบอุ่นร่างกายตั้งอยู่ท่ีด้านหลังมา้นั่ง ดังนั้นผู้ฝึกสอนสามารถเคลื่อนท่ีจากบริเวณเส้นเขตรุก ไปจนสุดเขตสนาม
ในแดนตนเอง โดยไม่กีดขวางการทำหนา้ท่ีของผู้กำกบัเสน้  
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7.2.3   ในกรณีท่ีอบอุ่นรา่งกายต่อเนื่องกัน ทีมท่ีได้เสิร์ฟกอ่น  อบอุ่นร่างกายท่ีตาข่ายก่อน 

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ และการแข่งขันท่ีเป็นทางการ ผู้เล่นทุกคนจะต้องใส่
ชุดแข่งขันตลอดช่วงเวลาพิธีการก่อนการแข่งขันและช่วงการอบอุ่นร่างกาย.  
 
7.4.3 ตำแหน่งของผู้เล่นจะพิจารณาและควบคุมจากตำแหน่งของเท้าท่ีสัมผัสพ้ืน (เท้าผู้เลน่ท่ีสัมผสัพ้ืนช่วงสุดท้าย เป็น
ตัวกำหนดตำแหน่งของผู้เล่น) ดังนี ้
7.4.3.1 ผู้เล่นแถวหลังแต่ละคนต้องมีส่วนของเท้าหนึ่งอยูใ่นระดับเดียวกับ หรือ อย่างน้อยต้องมสี่วนของเท้าหนึ่งอยู่ห่างจาก
เส้นแบ่งแดนมากกว่าเท้าหน้าของผู้เล่นแถวหน้าท่ีเป็นคู่ของตน  
7.4.3.2 ผู้เล่นท่ีอยู่ทางด้านขวา (ซา้ย) ต้องมีส่วนของเท้าหนึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ หรือ อยู่ใกล้เส้นขา้งด้านขวา(ซา้ย) 
มากกว่าของเท้าของผู้เล่นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในแถวเดียวกัน  
 
9 การเล่นลูกบอล (PLAYING THE BALL) 

แต่ละทีมต้องเล่นลูกบอลภายในพื้นท่ีเล่นลูก และพ้ืนท่ีว่างเหนือตาข่ายของทีมตนเอง (ยกเว้นกติกาข้อ 10.1.2) 
อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นสามารถนำลูกบอลกลบัมาเล่นจากนอกเขตพ้ืนท่ีเล่นลูกในแดนของตนเอง และบริเวณเหนือโตะ๊บันทึก
ตลอดแนวความยาวของโต๊ะได้.  

 
11.2.2.1 อนุญาตให้สัมผสัพ้ืนสนามของฝา่ยตรงขา้มด้วยเท้าหนึ่งหรือสองเท้าได้ ท้ังนี้จะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้านั้น
สัมผัส หรืออยู่เหนือเส้นแบ่งแดน และการกระทำนี้จะต้องไม่รบกวนการเล่นของฝา่ยตรงขา้ม  
 
11.3.2 ผู้เล่นสามารถถูกเสา เชือก หรือ ส่วนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเสาอากาศรวมถึงตัวตาข่ายได้ ท้ังนี้จะต้องไม่รบกวนการเล่น
ของฝ่ายตรงขา้ม(ยกเว้นกติกาข้อ 9.1.3-Assisted Hit) 
 
12.5.1 ผู้เล่นของฝา่ยเสิร์ฟ ต้องไม่ทำการกำบังฝ่ายตรงข้ามเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุม่ จากการมองเห็นการเสิร์ฟในขณะ
เสิร์ฟ (service hit) และวิถีของลูกบอล  
12.5.2 ผู้เล่นคนเดยีวหรือหลายคนของฝ่ายเสิร์ฟ ทำการกำบังโดยการโบกมือท้ังสอง กระโดด หรือเคลื่อนท่ีไปขา้ง ๆ ขณะท่ี
กำลังทำการเสิร์ฟ หรือยืนเป็นกลุ่ม เพ่ือบังการเสิร์ฟและวิถีของลูกบอล จนกระทั่งลูกบอลได้ถึงแนวของตาข่าย ถ้ามีอย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีฝ่ายรบัสามารถมองเห็นได้ จะไม่เป็นการกำบัง   
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14.3 การสกัดกั้นในแดนของฝา่ยตรงขา้ม (BLOCKING WITHIN THE OPPONENT’S SPACE) 

ในการสกัดกั้น ผู้เล่นสามารถยื่นมือและแขนลำ้เหนือตาขา่ยได้ ถ้าไม่กีดขวางการเล่นของทีมตรงข้าม จะไม่อนุญาต
ให้ถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงข้าม ก่อน ท่ีทีมตรงข้ามได้ทำการรุกแล้ว 
14.6.1 ผู้สกัดกั้นถูกลูกบอลในแดนของฝา่ยตรงขา้ม  ก่อน ท่ีฝ่ายตรงข้ามทำการรุก  
 
15.2.4 ไม่อนุญาตให้ขอหยุดการเลน่ใดๆ หลังจากทีมได้ถูกปฏิเสธการขอและถูกทำโทษเตือนถ่วงเวลาในการหยุดเล่น
เดียวกัน(ตัวอย่างเช่น ขอหยุดการเล่นก่อนท่ีจะจบในแรลลี่ต่อไป) 
 
15.4 เวลานอก (TIME-OUT) 
15.4.1 การขอเวลานอกจะต้องทำโดยแสดงสญัญาณมือ ในขณะท่ีลูกตายและก่อนสัญญาณนกหวีดเพ่ือการเสิร์ฟ การขอ

เวลานอกแต่ละครั้งใช้เวลา 30 วินาที  
สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขันท่ีเป็นทางการ ช่วงเวลาของเวลานอกอาจมี
การปรับได้ตามการร้องขอของเจา้ภาพ ท้ังนี้ต้องได้รบัการรับรองจาก FIVB 
 
15.7 การเปลีย่นตัวกรณีพิเศษ (EXCEPTIONAL SUBSTUTION) 

ผู้เล่นคนใด (ยกเว้นตัวรับอิสระ) ท่ีไม่สามารถเล่นต่อได้ เนื่องจากบาดเจ็บ / เจ็บป่วย หรือ ถูกให้ออกจากการแข่งขัน 
/ ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน จะต้องเปลีย่นตัวตามปกติ ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนตัวตามปกติได้ ทีมสามารถขอเปลีย่นตัวใน
กรณีพิเศษได้ ตามข้อจำกัดของกติกาข้อ 15.6   

การเปลีย่นตัวในกรณีพิเศษ หมายถึงผู้เลน่คนใดท่ีไม่ได้อยูใ่นสนามขณะท่ีมีการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/ หรือ ถูกให้ออก
จากการแข่งขัน / ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน  (ยกเว้นตวัรับอิสระ  และ ตัวรับอิสระคนท่ี 2 หรือผู้เล่นปกติท่ีเปลี่ยนตัว
กับตัวรับอิสระ) สามารถเปลีย่นตัวเขา้เล่นแทนผู้เล่นท่ีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย  หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน / ถูกตัดสทิธิ์ออก
จากการแข่งขันได้  ผู้เลน่ท่ีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย หรือถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะไม่สามารถกลับเข้าเล่นอีกในนัดนั้น 

การเปลีย่นตัวกรณีพิเศษนี้ จะไมน่ับเปน็จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวตามปกติ แต่จะต้องมีการบนัทึกไว้ในใบบันทึก 
ซึ่งเป็นส่วนของการเปลีย่นตัวรวมในเซตนั้นและในนัดนั้น  
15.8 การเปลีย่นตัวผู้เล่นท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน หรือถกูตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน(SUBSTITUTION FOR 
EXPULSION OR DISQUALIFICATION) 
ผู้เล่นท่ีถูกให้ออกหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน จะตอ้งเปลี่ยนตัวตามปกติทันที ถ้าไมส่ามารถเปลี่ยนตัวตามปกติได้ ทีม
มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนตัวกรณีพิเศษได้ ถ้าไม่สามารถเปลีย่นตัวกรณีพิเศษได ้ทีมจะต้องถูกปรับเป็นไม่พร้อมท่ีจะแข่งขัน    
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15.10.3c การขอเปลีย่นตัว จะรับทราบโดยผู้บันทึกให้สญัญาณออด หรือผู้ตดัสินท่ี 2 ให้สัญญาณนกหวีด ผู้ตัดสนิท่ี 2 จะ
เป็นผู้อนุญาตการเปลีย่นตัวนั้น 

สำหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ และการแข่งขันท่ีเป็นทางการ ให้ใชป้้ายเปลีย่นตวั
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนตัว (ยกเว้นในกรณท่ีีมีการใช้เครื่องมืออิเล็กโทรนิค ในการส่งข้อมูลให้ผูบ้ันทกึ) 
 
15.11. การขออนุญาตท่ีผิดระเบียบ (IMPROPER REQUEST) 
15.11.1.3 ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครัง้ท่ี2 โดยทีมเดมิก่อนท่ีจะมีการเล่น หลังจากการเปลี่ยนตัวครั้งแรก (ก่อนจบแรลลลี่

ต่อไป)  
ยกเว้นในกรณีบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วยของผู้เล่นท่ีอยู่ในการเล่น หรือผู้เล่นท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขนั หรือถูกตดัสิทธิ์ออกจาก
การแข่งขัน  
19.  ผู้เล่นตัวรับอิสระ (THE LIBERO PLAYER) 
19.2   เครื่องแต่งกาย (EQUIPMENT)  ( 

ตัวรับอิสระต้องสวมชุดแข่งขัน(เสื้อแจ็คเก็ต หรือ เสื้อเอ๊ียม สำหรับตัวรบัอิสระที่ต้ังใหม่) ซึ่งมสีีท่ีแตกต่างจากเพ่ือน
ร่วมทีมอย่างชัดเจน ตัวรับอิสระท้ังสองคน สามารถใช้ชุดท่ีแตกต่างกัน และแตกต่างจากเพ่ือนร่วมทีมได ้
19.4.2.5 ผู้ฝึกสอนสามารถขอตั้งให้หัวหน้าทีมเป็นตัวรับอิสระใหม่ได ้
21.3.2.1 สมาชิกทีมคนใดท่ีถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขันจะต้องไม่เขา้ร่วมทีมตลอดเซตนั้น และต้องออกไปยังห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายจนจบเซ็ตนั้น   โดยไม่มผีลอ่ืนใดตามมา 
             ผู้ฝึกสอนท่ีถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน จะเสียสิทธิ์ไม่ให้เก่ียวข้องกับทีมตลอดเซตนั้น และต้องออกจากไปยัง
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจนจบเซ็ตนั้น   
21.3.3.1 สมาชิกของทีมคนใดท่ีอยู่ในสนาม และถูกทำโทษตัดสิทธิ์ให้ออกจากแข่งขัน (Disqualified) จะต้องเปลีย่นตัว
ตามปกติ /หรือเปลี่ยนตัวในกรณีพิเศษทันที และจะต้องออกจากไปยังห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจนจบนัดนัน้โดยไมม่ีผลอ่ืน
ใดตามมา. 
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22   คณะกรรมการตัดสินและการปฏิบัติหนา้ท่ี (REFEREEING TEAM AND PROCEDURES) 
22.1  องค์ประกอบ (COMPOSITION) 
ฝา่ยทำหน้าท่ีในการตัดสินแต่ละนัด ประกอบด้วยเจ้าหนา้ท่ี ต่อไปนี้ 

ผู้ตัดสินชาเลนจ ์
ผู้ตัดสินสำรอง  
สำหรับการแข่งขันในระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขนัอย่างเปน็ทางการต้องม ี

ผู้ตัดสินชาเลนจ์ 1 คน (ถ้ามีการใช้ระบบวีดิโอชาเลนจ์) ผูต้ัดสินสำรอง 1 คน และ ต้องมี ผู้ช่วยผูบ้ันทึกการแข่งขัน 1 คน  
23   ผู้ตัดสินท่ี 1 (FIRST REFEREE) 
อำนาจหนา้ท่ี (AUTHORITY) 
23.2.2 ควบคุมการทำหน้าท่ีของเจา้หน้ากลิ้งลูกบอล และเจ้าหนา้ท่ีเช็ดพ้ืนเร็ว (Quick mopper)  
23.3 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 
23.3.2.3 c. การทำผิดกติกาบริเวณเหนือตาขา่ย และการถูกตาข่ายของผู้เล่นฝา่ยรุกเปน็หลัก (แต่จะต้องไม่ยึดเป็นการ
ตายตัวเสมอไป)  
24 ผู้ตัดสินท่ี 2 (SECOND REFEREE) 
24.2 อำนาจหนา้ท่ี (AUTHORITY) 
สำหรับการแข่งขันในระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขนัอย่างเปน็ทางการ หนา้ท่ีตามข้อ 24.2.5 
เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบโดยผู้ตัดสนิสำรอง   
24.3.2.3 ผู้เล่นถูกตาขา่ยท่ีผิดกติกาของฝา่ยสกัดกั้นเป็นหลัก (แต่จะต้องไม่ยึดเป็นหลักตายตัวเสมอไป) และการถูกเสา
อากาศดา้นผู้ตัดสินท่ี 2  
25   ผู้ตัดสินชาเลนจ์ (CHALLENGE REFEREE) 
การแข่งขันในระดับโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขันท่ีเป็นทางการ ถ้ามีการใช้ระบบวีดิโอชาเลนจ์ 
(VCS) จำเป็นต้องมี ผู้ตัดสินชาเลนจ์   
25.1 ตำแหน่งท่ีอยู่ (LOCATION)  
ผู้ตัดสินชาเลนจ์ ปฏิบัติหน้าท่ีในบริเวณท่ีแยกออกเป็นอิสระ ซึ่งกำหนดโดยผู้แทนฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาต ิ
25.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 

25.2.1 ตรวจสอบกระบวนการทำชาเลนจ์ และต้องมั่นใจว่ากระบวนการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของการทำชาเลนจ์  
25.2.2 ผู้ตัดสินชาเลนจ์ จะต้องใส่ชุดผู้ตัดสินขณะทำหนา้ท่ี 



                                                                              

 
 

 
THAILAND VOLLEYBALL ASSOCIATION   

286 His majesty the King honor Celebration Building Floor 17 Room 2 Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
THAILAND Tel. 66-2-1709491-93  Fax : 66-2-1709490 Website : www.volleyball.or.th  E-mail : info@volleyball.or.th ,tvavolley@gmail.com 

 
 
25.2.3 หลังจากกระบวนการทำชาเลนจ์ได้เสร็จสิ้นลง ผู้ตดัสินชาเลนจ์ต้องให้คำแนะนำกับผู้ตัดสินท่ี 1ถึงความผิดท่ี
เกดิขึ้น 
25.2.4เมื่อจบการแข่งขนั จะต้องเซ็นชื่อในใบบันทึก 

กติกาข้อ 26 ผู้ตัดสินสำรอง (RESERVE REFEREE) 
 การแข่งขันในระดบัโลกของสหพันธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและการแข่งขันท่ีเป็นทางการ ต้องให้มีผู้ตัดสินสำรอง 1 คน  
 26.1 ตำแหน่งท่ีอยู่ (LOCATION) 
  ปฏิบัติหน้าท่ีในบริเวณท่ีนั่งท่ีกำหนดไว้ในแผนผังสนามแขง่ขัน 
 26.2 ความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 
  26.2.1 ผู้ตัดสินสำรองเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ  
  26.2.2 ใส่ชุดผู้ตัดสินในขณะปฏิบัติหน้าท่ี  

26.2.3 แทนผู้ตัดสินท่ี 2ในกรณีท่ีผู้ตัดสินท่ี 2 ไม่สามารถทำหน้าท่ีต่อได้ หรือในกรณีท่ีผู้ตัดสินท่ี 2 ต้องทำ
หนา้ท่ีแทนผู้ตัดสินท่ี 1 
26.2.4 ควบคุมปา้ยเปลี่ยนตัว(กรณีท่ีมีการใชป้้ายเปลี่ยนตัว) ก่อนการแข่งขัน และระหว่างเซต 
26.2.5 ตรวจสอบความพร้อมของทีมแทปเล็ตท้ังก่อนและหลังจบเซ็ตในแต่ละเซ็ต 
26.2.6 ช่วยเหลือผู้ตัดสนิท่ี 2 ในการควบคุมพ้ีนท่ีเล่นลูกให้พร้อมใช้ 
26.2.7 ช่วยเหลือผู้ตัดสนิท่ี 2 ในการแนะนำสมาชิกทีมท่ีถูก ให้ออกจากาการแข่งขัน/ ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ
แข่งขัน ให้ไปยังห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
26.2.7 ช่วยผู้ตัดสนิท่ี 2 ในการให้คำแนะนำสมาชิกทีมท่ีถูกให้ออกจากการแข่งขัน/ถูกตัดสินออกจากการ
แข่งขัน ให้ไปยังห้องเปลี่ยนเครือ่งแต่งกายของทีม 
26.2.8 ควบคุมผู้เล่นสำรองในพ้ืนท่ีอบอุ่นร่างกาย และบนม้านั่ง 
26.2.9 นำลูกบอลสีลู่กท่ีใช้ในการแข่งขันให้ผู้ตัดสินท่ี2ทันทีท่ีได้ประกาศแนะนำผู้เริ่มเล่น และส่งลูกบอล
แข่งขันอีก 1 ลูก เมื่อผู้ตัดสินท่ี 2ได้ตรวจสอบตำแหน่งนักกีฬาในสนามแล้ว 
26.2.10 ช่วยผู้ตัดสินท่ี 2 ในการให้คำแนะแก่เจ้าหน้าท่ีเชด็พ้ืน 

กติกาข้อ 27 ผู้บันทึก Scorer     เรียงลำดับข้อใหม่  
กติกาข้อ 28  ผู้ช่วยผู้บนัทึก  Assistant Scorer     เรียงลำดับข้อใหม ่
กติกาข้อ 29 ผู้กำกับเส้น Line Judge  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 


