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กติกาสเปเชียลโอลมิปิคไทย 
 

การแข่งขันกฬีากรีฑา 
 

นกักีฬาท่ีเป็นดาวน์ซินโดรมควรไดรั้บการตรวจวนิิจฉยัสภาพขอ้ต่อระหวา่งขอ้กระดูกสนัหลงัไม่คงท่ี       
ปัญจกรีฑาและการกระโดดสูง ถือวา่เป็นการแข่งขนัท่ีอนัตรายมาก 
หมวด ก  :  รายการแข่งขัน 
1. วิ่ง 100 เมตร 
2. วิ่ง 200 เมตร 
3. วิ่ง 400 เมตร 
4. วิ่ง 800 เมตร 
5. วิ่ง 1,500 เมตร 
6. วิ่ง 3,000 เมตร 
7. วิ่ง 5,000 เมตร 
8. วิ่ง 10,000 เมตร 
9. วิ่งฮาลฟ์มาราธอน 
10. วิ่งมาราธอน 
11. รายการกระโดดขา้มร้ัว 

- ผูช้าย 110 เมตร 
- ผูห้ญิง 100 เมตร 

12. วิ่งผลดั 4x100 เมตร 
13. วิ่งผลดั 4x400 เมตร 
14. กระโดดสูง 
15. กระโดดไกล 
16. การทุ่มน ้าหนกั 

- ผูช้าย 4  กิโลกรัม 
- ผูห้ญิง  3.65 กิโลกรัม 
- ผูช้าย อาย ุ(8-11 ปี)   3.65  กิโลกรัม 
- ผูห้ญิง อาย ุ(8-11 ปี) 1.81 กิโลกรัม 
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17. การแข่งขนัประเภทรวม ปัญจกรีฑา (วิ่ง 100 เมตร กระโดดไกล ทุ่มน ้าหนกั  กระโดดสูง วิ่ง 400 เมตร 
18. ยนิูฟายด ์4x100 เมตร 
19. ยนิูฟายด ์4x400 เมตร 
 
การแข่งเดิน 
20. เดิน 400 เมตร 
21. เดิน 800 เมตร 
 
รายการวีลแชร์ 
22. การแข่งขนัวีลแชร์ 100 เมตร 
23. การแข่งขนัวีลแชร์ 200 เมตร 
24. การแข่งขนัวีลแชร์ 400 เมตร 
25. การแข่งขนัวีลแชร์ ทุ่มน ้าหนกั 

- ผูช้าย 1.81 กิโลกรัม 
- ผูห้ญิง 1.81 กิโลกรัม 
การแข่งขนัวิ่งและเดินไกล 

26. การแข่งขนัวิ่งและเดินไกล 1,500 เมตร 
27. การแข่งขนัวิ่งและเดินไกล 3,000 เมตร 
28. การแข่งขนัวิ่งและเดินไกล 5,000 เมตร 
29. การแข่งขนัวิ่งและเดินไกล 10,000 เมตร 
รายการขา้งล่างน้ีเหมาะส าหรับนกักีฬาท่ีมีความสามารถต ่า 
30. วิ่ง 25 เมตร 
31. วิ่ง 50 เมตร 
32. เดิน 25 เมตร 
33. เดิน 50 เมตร 
34. เดิน 100 เมตร 
35. การขวา้งลูกซอลฟ์ทบอล 
36. การยนืกระโดดไกล 
37. การเดิน 10 เมตร 
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38. การเดิน 25 เมตร 
39. การเดิน 50 เมตร 
40. การแข่งขนัวีลแชร์ 10 เมตร 
41. การแข่งขนัวีลแชร์ 25 เมตร 
42. การแข่งขนัวีลแชร์  30 เมตร 
43. การแข่งขนัวีลแชร์ผลดั 4x25 เมตร 
44. การแข่ขนัวีลแชร์มอเตอร์ 30 เมตร 
45. การแข่งขนัวีลแชร์มอเตอร์ 50 เมตร 
46. การแข่งขนัวีลแชร์มอเตอร์ส่ิงกีดขวาง 25 เมตร 
47. การขวา้งลูกระยะไกล (ลูกเทนนิส) 
 
 
หมวด ข  :  กติกาการแข่งขัน 
1.   กติกาการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ 

1.1 ใชบ้ลอ็กในการออกจุดเร่ิมตน้ (ท่ียนัเทา้ส าหรับการออกวิง่) 
1.1.1  ในการแข่งขนัวิ่งไม่เกิน 400 เมตรนั้น นกักีฬาสามารถเลือกไดว้า่จะใชห้รือไม่ใชท่ี้ยนัเทา้กไ็ด ้
1.1.2 ในการแข่งขนัไม่วา่นกักีฬาจะใชท่ี้ยนัเทา้หรือไม่กต็ามในการแข่งขนัท่ีไม่เกิน 400 เมตร 

ผูป้ล่อยตวัจะใชค้  าสัง่เป็นภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส หรือภาษาถ่ินใด ๆ กต็าม จะตอ้งพดูวา่ 
“เขา้ท่ี ระวงั”  และเม่ืออยูใ่นท่าพร้อม และน่ิงจึงยงิปืนเพื่อปล่อยตวันกักีฬาได ้
หมายเหตุ ในการแข่งขนันานาชาติการออกค าสัง่จะเป็นภาษาองักฤษ 

1.1.3 รายการแข่งขนัวิ่ง 800 เมตรหรือมากกวา่ เม่ือผูค้วบคุมการปล่อยตวัไดพ้ดูวา่ “เขา้ท่ี” และเม่ือ
นกักีฬาพร้อม และเม่ือไดย้นิเสียงปืนปล่อยตวันกักีฬา ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งไม่เอามือไปสัมผสัอยูท่ี่
พื้นดิน 

1.1.4 รายการแข่งขนัวิ่ง ท่ีมากกวา่400 เมตร ในจุดเร่ิมตน้ 
- รายการแข่งขนัวิ่งระยะ 800 เมตร ผูเ้ขา้แข่งขนัจะวิ่งในลู่วิ่งไปก่อนหน่ึงทางโคง้เม่ือส้ินสุด

ทางโคง้จึงจะตดัเขา้ไปวิ่งลู่ขา้งในได ้
- รายการแข่งขนัวิ่งระยะ 1,500 เมตรเป็นการวิ่งระยะท่ีไกลมาก  การเร่ิมวิ่งใชเ้ส้นโคง้เป็น

เส้นปล่อยตวั 
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1.1.5 การแข่งขนัวิ่งผลดั 
- การวิ่งผลดั 4x100 เมตร ผูท่ี้ท าการรับคทาจะท าการรับส่งคทาไดใ้นเขตท่ีก าหนดเท่านั้น 

เส้นต่าง ๆ เหล่าน้ีจะปรากฏอยูใ่นการท าสนาม 
- การวิ่งผลดั 4 x400 เมตร ผูว้ิ่ง คนแรกจะเป็นผูท่ี้เร่ิมวิ่งก่อน ผูว้ิ่งคนท่ี 1 ตอ้งวิ่งในช่องวิ่ง

ของตนเองตลอด  คนท่ี 2 ตอ้งเร่ิมวิ่งในเขตรับไมเ้ท่านั้นและตอ้งวิ่งในช่องวิ่งของตนเอง
จนถึงโคง้แรก  จึงตดัเขา้มาช่องวิ่งในได ้ คนท่ี  3และ4 วิง่ช่องวิ่งในตลอด 

1.1.6 ในการปล่อยตวันกักีฬาควรจะใหโ้อกาสนกักีฬาไดมี้โอกาสแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
- ใหเ้วลามากพอในการท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัไดท้ าการท าสญัญลกัษณ์ต่าง ๆ  
- ในจุดปล่อยตวันั้นควรจดัล าดบันกักีฬาเม่ือเห็นนกักีฬานั้นเรียงไม่เป็นแถว 
- ไม่ใชเ้วลามากเกินไปหลงัจากท่ีสัง่ใหน้กักีฬาอยูใ่นท่าเขา้ท่ี 

1.1.7 การออกจุดปล่อยตวัท่ีผดิ 
นกักีฬาท่ีออกจากจุดปล่อยตวัก่อนสญัญานปล่อยตวัถือวา่ฟาลว์   และถา้มีการฟาลว์คร้ังท่ี 1  
เกิดข้ึน หากมีการฟาลว์คร้ังต่อไป นกักีฬาท่ีกระท าฟาลว์จะถูกใหอ้อกจากการแข่งขนั 

1.2 การวิ่งท่ีผดิกติกา 
1.2.1   นกักีฬาเขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งวิ่งอยูใ่นลู่ของตวัเองตั้งแต่จุดเร้ิมตน้ไปจนถึงจุดส้ินสุด  
1.2.2 ถา้ผูเ้ขา้แข่งขนันั้นถูกผลกัหรือถูกเบียดใหว้ิ่งในลู่ของคนอ่ืน กจ็ะไม่ถูกปรับวา่ฟาลว์ 
1.2.3 กรณีนกักีฬา  :   นกักรีฑาวิ่งนอกช่องวิ่ง และไม่ไดท้ าใหน้กักรีฑาคนอ่ืนเสียเปรียบ ผูแ้ข่งขนั 

คนนั้นกจ็ะไม่ฟาลว์ 
1.3  การแข่งขนัเดิน 

1.3.1   นกักีฬาตอ้งใช ้
เทา้สมัผสักบัพื้นดิน 

1.3.2 รายการการแข่งขนัเดิน นกักีฬาจ าเป็นตอ้งเดินเหยยีดเข่าตรงในระหวา่งการแข่งขนั 
1.3.3 ในรายการแข่งขนัเดิน 400 เมตร ผูเ้ขา้แข่งขนัจะถูกตดัสิทธ์ิและไม่มีการเตือนล่วงหนา้  

โดยอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการมากกวา่ 2 คน 
1.4 การแข่งขนัวิ่งขา้มร้ัว 

1.4.1  ระยะทางการแข่งขนั 100 เมตร ร้ัวสูง 0.762 เมตร ซ่ึงวดัระยะทางจากเส้นเร่ิมถึงร้ัวแรก  
13 เมตร 

1.4.2 ระยะทางระหวา่งร้ัว 8.50 เมตร ระยะทางจากร้ัวสุดทา้ยจนถึงเส้นชยั 10.50 เมตร 
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1.4.3 ระยะทางการแข่งขนั 110 เมตร ร้ัวสูง 0.840 เมตร ซ่ึงวดัระยะทางจากเส้นเร่ิมถึงร้ัวแรก     
13.72 เมตร 

1.4.4 ระยะทางระหวา่งร้ัว 9.14 เมตร ระยะทางจากร้ัวสุดทา้ยจนถึงเส้นชยั 14.02 เมตร 
 

2. กติกาการแข่งขันประเภทลาน 
2.1  การวดัระยะทาง 

กระโดดไกล, ยนืกระโดดไกล  หรือ การรายการแข่งขนัขวา้งต่าง ๆ (ทุ่มน ้าหนกั ขวา้งลูกซอฟบอล และ
การขวา้งลูกเทนนิส จะท าการแข่งขนัได ้3 คร้ัง และทุก ๆ คร้ังท่ีไดท้ าการแข่งขนักจ็ะไดมี้การบนัทึก
สถิติเอาไว ้และจะเลือกเอาสถิติท่ีดีท่ีสุดมาพิจารณาผลการแข่งขนั 
 

2.2 การกระโดดไกล 
2.2.1 ในรายการแข่งขนักระโดดไกล นกักีฬาตอ้งมีความสามารถกระโดดไดถึ้ง 1 เมตร ซ่ึงเป็น

ระยะทางท่ีต ่าสุดระหวา่งกระดานเร่ิมถึงขอบบ่อทราย 
2.2.2 ระยะทางในการวดั จะวดัจากรอยท่ีปรากฏบนหลุมทรายดา้นใกลก้บักระดานเร่ิมมากท่ีสุด (ไม่

วา่รอยนั้นจะเป็นแขน ขา หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายกต็าม ไปยงักระดานเร่ิมกระโดด 
2.2.3 ในรายการกระโดด ก่อนการแข่งขนั นกักีฬาอาจจะมีผูช่้วยเป็นเจา้หนา้ท่ีช่วยท่ีจุดกระโดด 
 

2.3 การยนืกระโดดไกล 
2.3.1 ผูท่ี้เขา้แข่งขนัจะตอ้งเร่ิมตน้กระโดดจากเส้นเร่ิมตน้ 
2.3.2 เม่ือเร่ิมท่ีจะกระโดด  ปลายหวัแม่เทา้จะตอ้งอยูห่ลงัเส้นเร่ิมตน้ 
2.3.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งใชเ้ทา้ 2 เทา้ ในการยนืท่ีเส้นเร่ิมตน้ ใหย้กตวัเองกระโดดไปขา้งหนา้ ใน

การลงอาจจะใชเ้ทา้หน่ึงเทา้ใดลงพื้นได ้
2.3.4 ระยะทางในการวดั จะวดัจากรอยท่ีปรากฏบนหลุมทรายดา้นใกลก้บักระดานเร่ิมมากท่ีสุด (ไม่

วา่รอยนั้นจะเป็นแขน ขา หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายกต็าม ไปยงัเส้นเร่ิม 
2.3.5 อยากจะให้ค าแนะน าในการรายการยืนกระโดดไกล โดยใชส้นามทราย ถา้เป็นเส่ือใหมี้ความ

ยาวเพียงรวมทั้งเส้นเร่ิมตน้ไปจนกระทัง่ผนืทรายและเส่ือนั้นตอ้งมีความปลอดภยัไม่ล่ืน 
2.4 การกระโดดสูง 

2.4.1 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งกระโดดดว้ยเทา้ขา้งเดียว 
2.4.2 ความสูงของการกระโดดสูงส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนั 1 เมตร 
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2.4.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัไม่ควรพุง่เขา้หาไมพ้าดหรือใช ้2 เทา้กระโดด 
นกักีฬาท่ีเป็นดาวน์ซินโดรมตอ้งไดรั้บการตรวจวนิิจฉยัสภาพขอ้ต่อระหวา่งขอ้กระดูกสนัหลงั
ไม่คงท่ี หากไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทย ์จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหแ้ข่ง    ปัญจกรีฑาและการ
กระโดดสูง เพราะถือวา่เป็นอนัตราย 

2.4.4 ในการแข่งขนักระโดดสูง ก่อนท่ีจะท าการแข่งขนั นกักีฬาอาจจะมีผูช่้วยหรือเจา้หนา้ท่ี     
ช่วยเหลือจุดกระโดด 

 
2.5 การทุ่มน ้าหนกั 

2.5.1 วงกลมควรท าดว้ยเหลก็ เหลก็กลา้ หรือวตัถุอ่ืนท่ีเหมาะสม 
2.5.2 นกักีฬาวีลแชร์ในการแบ่ง Division ปกติของการทุ่มน ้าหนกั กจ็ะใชน้ ้าหนกัเดียวกนักบั

นกักีฬาคน  อ่ืน ๆ 
2.5.3 จะนบัวา่ทุ่มผดิกติกา ถา้หากผูเ้ขา้แข่งขนัไดเ้ขา้ไปในวงกลม เม่ือเร่ิมทุ่มแลว้ส่วนใดส่วนหน่ึง

ของ   ร่างกายสมัผสัพื้นนอกวงกลมขอบบนของเหลก็ท่ีเป็นแนวโคง้ หรือวงกลม  
2.5.4 หา้มใชเ้คร่ืองช่วยใด ๆ เช่นใชผ้า้ยางพนัน้ิวมือ 2 น้ิวหรือมากกวา่เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเห็นไดว้า่เป็น

การช่วยผูเ้ขา้แข่งขนัในการทุ่ม ยกเวน้ในกรณีท่ีใชเ้พื่อปิดบาดแผลเท่านั้น 
2.5.5 ลูกทุ่มน ้าหนกัจะตอ้งทุ่มออกไปจากไหล่โดยใชมื้อขา้งเดียวเท่านั้น เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัยนืเพื่อ

เตรียมทุ่มในวงกลม ลูกน ้าหนกัจะตอ้งสมัผสัหรือชิดกบัคาง และมือตอ้งไม่ลดลงต ่ากวา่น้ี 
ในขณะท่ีทุ่มออกไป ลูกน ้าหนกัจะถูกทุ่มจากจุดท่ีเลยแนวไหล่ไม่ได ้

2.5.6 การท าฟาวลใ์นการทุ่มน ้าหนกัจะไม่มีการวดั ถา้ยนืท่ีในวงกลมแลว้พร้อมท่ีจะท าการทุ่ม 
นกักีฬาจะตอ้งไม่ท าส่ิงเหล่าน้ี 
ใชว้ิธีการใด ๆ ท่ีผิดกติกา 
สาเหตุมาจากการทุ่มตกลงไปเส้นรอบนอก 
 

2.6 การขวา้งลูกซอลฟ์บอล ส าหรับนกักีฬาท่ีมีความสามารถต ่า 
2.6.1  ลูกซอลฟ์บอลมีเส้นรอบวง 30 เซนติเมตร 
2.6.2 ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถใชว้ิธีการขวา้งไดห้ลายวิธี 
2.6.3 สนามการขวา้งลูกควรจะมีดงัน้ี 

-   ในสนามนั้นมีเส้นขนาน 2 เส้น กวา้ง 5 เซนติเมตร และห่าง 4 เมตร (ยาว 5 เมตร) ในการ 
     ขวา้งลูก นั้น  ใหย้นืหลงัเส้นโคง้ของวงกลม รัศมีของวงกลม 2.92 เมตร  ในพื้นท่ีควรจะมี 
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     เส้นสีขาวกวา้ง  5 เซนติเมตร   มีขอบเส้นใน ถา้ขยายเส้นออกไป จะผา่นเส้นตดักนักบั 
      เส้นขอบในเส้นโคง้ของวงกลม  และจุดตดัตรงกลางนั้นเป็นส่วนหน่ึงของเส้นโคง้วงกลม  
      ส่วนโคง้ของเส้นรัศมีคือ  40 องศา 
-   ภาพรูปสนามการขวา้งลูกซอฟทบ์อล 

2.7  การขวา้งลูกในระยะไกล (,ลูกเทนนิส)  ในการแข่งขนัรายการน้ีเหมาะส าหรับผูที้มีความสามารถต ่า 
กฏของการขวา้งลูกซอฟทบ์อล 

 
3.   กติกาการแข่งขันปัญจกรีฑา 

3.1 ปัญจกรีฑาประกอบดว้ยการแข่งขนั 5 ประเภท ซ่ึงจดัตามล าดบัดงัน้ี วิ่ง 100 เมตร กระโดดไกล  
ทุ่มน ้าหนกั  กระโดดสูง วิ่ง 400 เมตร 
 

3.2 สเปเชียลโอลิมปิคปัญจกรีฑา  
 
3.3 การแข่งขนัปัญจกรีฑา สามารถท าการแข่งขนัในวนัเดียว อยา่งไรกต็ามสามารถท าการแข่งขนั 2 วนัได ้

โดยวนัแรกอาจจะแข่ง 2 – 3 รายการ และวนัท่ี 2 กแ็ข่ง รายการท่ีเหลือได ้
 
3.4  กติกาการแข่งขนัวีลแชร์ 

3.4.1 นกักีฬาสามารถวีลแชร์สามารถแข่งกรีฑาไดห้ลายประเภท 
3.4.2  การแข่งขนัวลีแชร์ทุ่มน ้าหนกั   ใชน้ ้าหนกัเดียวกนักบันกักีฬาทัว่ ๆ ไป 
3.4.3 กติกาของนกักีฬาวีลแชร์ ส าหรับนกักีฬาท่ีมีความสามารถต ่า 

-   นกักีฬาวีลแชร์ทุกคนใหเ้ร่ิมจุดเร่ิมตน้โดยลอ้รถอยูห่ลงัจุดเร่ิมตน้ 
-   นกักีฬาเม่ือไดย้นิเสียงยงิปืน ลอ้รถวีลแชร์หนา้ตั้งฉากกบัเส้นขอบของเส้นชยั 
-   การแข่งขนัวีลแชร์มอเตอร์ไม่อนุญาตใหน้ ามาแข่งการแข่งขนัวีลแชร์ปกติ 
-   นกักีฬาไม่สามารถผลกัหรือดนัได ้ยกเวน้ไดรั้บการช่วยเหลือ 
-   ช่องวิ่งของวีลแชร์ตอ้งมีช่องวิ่งกวา้ง 2 ช่องวิ่ง 

3.4.4 การแข่งขนัวีลแชร์ 10 เมตร/25 เมตร 
-   นกักีฬาวีลแชร์แต่ละคนใหอ้ยูใ่นลู่ของตวัเอง เร่ิมตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงจุดส้ินสุด  
     และตอ้งไม่ไปขวางลู่ของคนอ่ืน อ านาจในการตดัสินใจใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการ 
-    เร่ิมจากจุดเร่ิมตน้ ระยะห่าง 5 เมตร ใหเ้อากรวยวางไวต้รงกลางลู่ 



 8 

3.4.5  กติกาการใชว้ีลแชร์มอเตอร์ 30 เมตร ในการแข่งขนัรายการน้ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีความสามารถ
ต ่า 
-   นกักีฬานั้นตอ้งท าการยา้ยส่ิงของ จากดา้นขวาไปแลว้ขา้มไปจุดเส้นชยั โดยท่ีไม่ไดถู้ก 
    ส่ิงกีดขวาง 
-   Knocking down  นั้นผดิกฏอยา่งร้ายแรง และ ภายใน 3 วินาทีตอ้งท าการประเมิน 

3.4.6 การแข่งขนัวีลแชร์ผลดั 4x25 เมตร 
-   ใน 1 ทีมประกอบไปดว้ยผูเ้ล่น 4 คน ผูเ้ล่นแต่ละคนท าการผลดั 25 เมตร 
-   ผูเ้ขา้แข่งขนัคนท่ี 2 คนท่ี 3 และคนท่ี 4 ของทีมไม่ตอ้งออกจากจุดเร่ิมตน้จนกระทัง่หวัหนา้ 
     ทีมวีลแชร์ของผูร่้วมทีมขา้มเส้นมา 1 เมตร 
 

3.5 กติกาการแข่งขนัวีลแชร์มอเตอร์ 
3.5.1 กติกา 

3.5.1.1   รายการแข่งขนัประเภทน้ีใชไ้ดก้บัวีลแชร์มอเตอร์เท่านั้น 
3.5.1.2 ในการแข่ง 2 ลอ้แรกของผูเ้ขา้แข่งขนัอยูใ่นจุดเร่ิมตน้และจุดเส้นชยั 
3.5.1.3 ถา้ผูเ้ขา้แข่งขนัมีความหลากหลายจากการจดัล าดบัของส่ิงกีดขวาง ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้ง

ไม่ไดรั้บค าเตือนจากเจา้หนา้ท่ี  
3.5.1.4 ผูเ้ขา้แข่งขนัไม่มีคุณสมบติัในการแข่งขนั เม่ือโคช้ (ผูช่้วย) เขา้ไปในสนามระหวา่ง

การแข่งขนั  โคช้นั้นอาจจะใหค้ าแนะน าจากเส้นขา้งนอกได ้ผูต้ดัสินและเจา้หนา้ท่ีจะ
ไม่มีการกล่าวตกัเตือนโดยตรง 

3.5.1.5 ในการส่งสถิติการเขา้แข่งขนัวีลแชร์มอเตอร์ ผูเ้ขา้แข่งขนัส่งสถิติท่ีไดไ้ม่วา่จะเป็น 
“high speed หรือ “Low speed” 

3.5.1.6 นกักีฬาเม่ือไดย้นิเสียงยงิปืน ลอ้รถวีลแชร์หนา้ตั้งฉากกบัเส้นขอบของเส้นชยั 
3.5.2 วีลแชร์มอเตอร์ 

3.5.2.1 ใชลู่้ 2 ช่องวิ่งส าหรับนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนั เพื่อใหมี้ความกวา้งพอ 
3.5.2.2 วางกรวยไวท่ี้จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดห่างกนั 2.44 เมตร (ลู่กวา้ง 2 ช่องวิ่ง) จุดเร่ิมตน้     

4  จุด จุดเส้นชยั 4 และ4 ช่องวิ่ง 
3.5.2.3 เร่ิมท่ีจุดเร่ิมตน้ วางกรวยในช่องวิ่ง ระยะห่าง 5 เมตร กรวยควรจะวางไวต้รงกลาง 

ของช่องวิ่ง 
3.5.2.4 แผนผงั 30 เมตร และ 50เมตร วีลแชร์มอเตอร์ 
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3.5.2.5 นกักีฬายา้ยเกา้อ้ีจากสนามไปทางขวาท่ีมีส่ิงกีดขวางและยา้ยไปจุดเส้นชยั โดยไม่ถูก
ส่ิงใด ๆ Knocking down  นั้นผดิกฏอยา่งร้ายแรง และ ตอ้งท าการประเมินภายใน      3 
วินาที 

3.5.2.6 ไม่มีการลงโทษถา้ไปสมัผสักรวย 
3.5.3 การแเข่งขนัวลีแชร์ผา่นส่ิงกีดขวาง 25 เมตร  รายการแข่งประเภทน้ีเหมาะสมกบันกักีฬาท่ีมี

ความสามารถต ่า 
3.5.3.1 ท าเคร่ืองหมายรูปส่ีเหล่ียม 2 เมตรท่ีเส้นเร่ิมตน้และเส้นชยั ในรูปส่ีเหล่ียมมีเส้น 

ผา่ศูนยก์ลาง 3 เมตร 
3.5.3.2 ในระหวา่งรูปส่ีเหล่ียมวางกรวยไวต้รงกลาง ห่างกนั 3 เมตร 
3.5.3.3 กติกา 

-    นกักีฬาเร่ิมท่ีจุดเร่ิมตน้ 
-    นกักีฬาหมุนวีลแชร์ 360 องศา ท่ีจุดเร่ิมตน้และไปออ้มท่ีกรวย 4 อนัซ่ึงห่าง  
      3 เมตร และนกักีฬาหมุนวีลแชร์ 360 องศาท่ีจุดเส้นชยั 
-    ในรูปส่ีเหล่ียม (3 เมตร x 3 เมตร) ใชส้ าหรับใหน้กักีฬาหมุนวีลแชร์ 360 องศา  
      ไม่มีการหกัคะแนนเม่ือออกนอกเส้น รูปส่ีเหล่ียมสามารถใชเ้ทปท าเป็นเส้นได ้
-    Knocking down  นั้นผดิกติกาอยา่งร้ายแรง และ ตอ้งท าการประเมินภายใน  

3 วินาที ผูเ้ขา้แข่งขนัไม่พยายามออ้มระหวา่งกรวยนั้นตดัสิทธ์ิ โดยอยูใ่นดุลยพนิิจ   
ของผูต้ดัสิน 

-    ผูเ้ขา้แข่งตอ้งไม่มากกวา่ 3 คน 
 

3.6 กติกาการแข่งผูช่้วยเดิน  รายการแข่งประเภทน้ีเหมาสมกบันกักีฬาท่ีมีความสามารถ 
3.6.1 นกักีฬาตอ้งแสดงความสามารถของตวัเองออกมา อุปกรณ์ประกอบไปดว้ย กรวย ไมย้นัรักแร้  

ไมค้  ้ายนั 
3.6.2 การจดัอุปกรณ์ 

3.6.2.1 นกักีฬาแต่ละคนใช ้ลู่ได ้2 ช่องวิ่ง ใหก้วา้งพอท่ีจะใชอุ้ปกรณ์การช่วยเดิน 
3.6.2.2 วางกรวยจากจุดเร่ิมตน้และจุดเส้นชยั ห่างกนั 2.44  เมตร (ลู่กวา้ง 2 ช่องวิ่ง)  

จุดเร่ิมตน้ 4 จุด จุดเส้นชยั 4 และ4 ช่องวิ่ง 
3.6.2.3 เร่ิมท่ีจุดเร่ิมตน้ วางกรวยระยะห่าง 5 เมตร กรวยวางไวต้รงกลาง 

3.6.3 กฏกติกา 
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3.6.3.1 นกักีฬาเร่ิมหลงัเส้นจุดเร่ิมตน้กบัอุปกรณ์ช่วยเดิน 
3.6.3.2 นกักีฬาเดินโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดิน 
3.6.3.3 นกักีฬาพกัในระหวา่งช่องวิง่ 
3.6.3.4 นกักีฬาไม่สามารถไดรั้บความช่วยเหลือจากโคช้ และเจา้หนา้ท่ี 
3.6.3.5 นกักีฬาเม่ือไดย้นิเสียงปืน ล าตวันั้นตอ้งตั้งฉากกบัเส้นขอบในจุดเส้นชยั 
 

3.7 กติกาของคนตาบอดและหูหนวก 
3.7.1 ใชเ้ชือกส าหรับผูท่ี้ตาบอดหรือผูช่้วยนกักีฬา 
3.7.2 ผูช่้วยนกักีฬาไม่สามารถท่ีจะอยูข่า้งหนา้นกักีฬาได ้นกักีฬาตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการดนั

ไปขา้งหนา้ 
3.7.3 การเคาะสญัญานใชไ้ดส้ าหรับนกักีฬาตาบอดและหูหนวก 
3.7.4 ผูช่้วยนกักีฬาตอ้งสวมเส้ือกัก๊สีส้มเพื่อใหเ้ห็นเด่นชดัจากผูเ้ขา้แข่งขนั เส้ือกัก๊นั้นจดัหาโดย

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
 

3.8 กติกาการแข่งขนัยนิูฟายดส์ปอร์ต 
3.8.1 การวิ่งและการเดิน 

3.8.1.1  ผูเ้ล่นยนิูฟายดส์ปอร์ตประกอบดว้ยนกักีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน 
3.8.1.2 การแข่งขนัยนิูฟายดส์ปอร์ตในรอบสุดทา้ยนั้น ผลรวมของแต่ละคน เป็นเวลาท่ี      

ส้ินสุด 
3.8.1.3 ในการแข่งขนัยนิูฟายดส์ปอร์ตวิ่งและเดิน นกักีฬาขา้มไปท่ีจุดเส้นชยัแลว้ไม่สามารถ

เดินกลบัไปเชียร์เพื่อนร่วมทีมได ้
3.8.2 การแข่งขนัประเภทลาน 

3.8.2.1   ผูเ้ล่นยนิูฟายดส์ปอร์ตประกอบดว้ยนกักีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน   
3.8.2.2 ผลรวมสุดทา้ยของการแข่งขนัยนิูฟายดส์ปอร์ตทีมจะท าการรวมดว้ยคะแนนท่ีดี 

ท่ีสุดของผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละคน 
3.8.3  ปัญจกรีฑา 

3.8.3.1 ผูเ้ล่นยนิูฟายดส์ปอร์ตประกอบดว้ยนกักีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน 
3.8.3.2 ผลรวมสุดทา้ยของการแข่งขนัยนิูฟายดส์ปอร์ตทีมจะท าการรวมดว้ยคะแนนยอดรวม 

ของผูเ้ขา้แข่งขนัแต่ละคน 
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3.8.4 การวิ่งผลดั 
3.8.4.1   ผูเ้ล่นยนิูฟายดส์ปอร์ตประกอบดว้ยนกักีฬา 1 คนและทีมพาร์ทเนอร์ 1 คน 
3.8.4.2 นกักรีฑาประเภทวิ่งผลดันั้นไดรั้บการมอบหมายในการวิง่ 

 
 

แปลจาก  2004 – 2007 Revised  Special Olympics Summer Sports Rule  :  ATHLETICS  (as of March 2006)  
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กติกาว่ายน ้าสเปเชียลโอลมิปิค 
 
กฬีาว่ายน า้ 
 

การแข่งขนักีฬาวา่ยน ้าของสเปเชียลโอลิมปิค  ใหเ้ป็นไปตามกติกาวา่ยน ้าของสเปเชียลโอลิมปิค  ซ่ึงได้
จดัท าข้ึนบนพื้นฐานของกติกาวา่ยน ้าสากลของสหพนัธ์วา่ยน ้านานาชาติ  (FINA)  โดยใหป้ฎิบติัตามกติกาวา่ย
น ้าของสหพนัธ์ฯ  (FINA)  ยกเวน้ในกรณีท่ีขดักบักติกาของสเปเชียลโอลิมปิค  ในกรณีเช่นน้ีขอใหถื้อกติกาสเป
เชียลโอลิมปิคเป็นเกณฑ ์
 
นกักีฬาท่ีเป็นดาวน์ซินโดรมท่ีมีปัญหา  Atlanta – Axial  Instability  จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหแ้ข่งขนัรายการวา่ย
ผเีส้ือ  และการกระโดดลงน ้าดว้ยศีรษะ 
 
หมวด  ก  รายการแข่งขัน 
การแข่งขนัจะตอ้งจดัในสระวา่ยน ้ามาตรฐานสากล  (25  เมตร  หรือ  50  เมตร)  ไดแ้ก่รายการ 

1. วา่ยฟรีสไตล ์ 50 เมตร 
2. วา่ยฟรีสไตล ์    100   เมตร 
3. วา่ยฟรีสไตล ์    200   เมตร 
4. วา่ยฟรีสไตล ์  400   เมตร 
5. วา่ยฟรีสไตล ์  800   เมตร 
6. วา่ยฟรีสไตล ์          1,500   เมตร 
7. วา่ยกรรเชียง         50   เมตร 
8. วา่ยกรรเชียง     100   เมตร 
9. วา่ยกรรเชียง   200   เมตร 
10. วา่ยกบ    25 เมตร 
11. วา่ยกบ    50 เมตร 
12. วา่ยกบ  100 เมตร 
13. วา่ยกบ  200 เมตร 
14. วา่ยผเีส้ือ        25 เมตร 
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15. วา่ยผเีส้ือ      50 เมตร 
16. วา่ยผเีส้ือ     100 เมตร 
17. วา่ยผเีส้ือ     200 เมตร 
18. วา่ยเด่ียวผสม 100 เมตร 
19. วา่ยเด่ียวผสม 200 เมตร 
20. วา่ยเด่ียวผสม 400   เมตร 
21. วา่ยผลดัฟรีสไตล ์    4x25   เมตร 
22. วา่ยผลดัฟรีสไตล ์    4x50   เมตร 
23. วา่ยผลดัฟรีสไตล ์    4x100      เมตร 
24. วา่ยผลดัฟรีสไตล ์    4x200      เมตร 
25. วา่ยผลดัผสม  4x25       เมตร 
26. วา่ยผลดัผสม  4x50       เมตร 
27. วา่ยผลดัผสม 4x100      เมตร 
28. วา่ยผลดัฟรีสไตลย์นิูฟายด ์ 4x25 เมตร 
29. วา่ยผลดัฟรีสไตลย์นิูฟายด ์ 4x50 เมตร 
30. วา่ยผลดัฟรีสไตลย์นิูฟายด ์ 4x100 เมตร 
31. วา่ยผลดัฟรีสไตลย์นิูฟายด ์ 4x200 เมตร 
32. วา่ยผลดัผสมยนิูฟายด ์ 4x25 เมตร 
33. วา่ยผลดัผสมยนิูฟายด ์ 4x50 เมตร 
34. วา่ยผลดัผสมยนิูฟายด ์ 4x100 เมตร 

ต่อไปน้ีเป็นรายการส าหรับนกักีฬาทกัษะต ่า 
35. วา่ยฟรีสไตล ์ 25 เมตร 
36. วา่ยกรรเชียง  25 เมตร 
37. เดินในน ้า  15 เมตร 
38. ลอยตวัในน ้า 15 เมตร 
39. ลอยตวัในน ้า 25 เมตร 
40. วา่ยพร้อมการช่วยเหลือ 10      เมตร 
41. วา่ยโดยปราศจากการช่วยเหลือ 15    เมตร 
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หมวด  ข  บุคลากร 
1. ไลฟ์การ์ด  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ก. ผา่นการฝึกอบรม  และไดรั้บการรับรองการช่วยชีวิตทางน ้า  (Lifesaving)  ไม่เกิน  2  ปี 
ข. ผา่นการฝึกอบรม  และรับรองดา้น  CPR  ไม่เกิน  2  ปี 
ค. ผา่นการฝึกอบรม  และรับรองดา้นปฐมพยาบาล  ไม่เกิน  2  ปี 
โดยเป็นการรับรองจากองคก์ร  สภากาชาด  หรือ  ชมรมช่วยชีวิตทางน ้า  หรือ  เทียบเท่า  ผูท่ี้ปฎิบติั
หนา้ท่ี  ไลฟ์การ์ด  จะไม่สามารถปฎิบติังานดา้นอ่ืนในขณะเดียวกนั 

 
2. หวัหนา้ผูฝึ้กสอน 

ก. ไดรั้บการรับรองเป็นผูฝึ้กสอนจากสเปเชียลโอลิมปิคไทย 
ข. ไดรั้บการรับรองดา้น  CPR  และปฐมพยาบาล  ไม่เกิน  2  ปี 
ค. มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการช่วยชีวิตทางน ้า 

 
3. ผูอ้  านวยการการแข่งขนั  (Meet Director)   

ผูอ้  านวยการการแข่งขนัเป็นผูรั้บผดิชอบ  การด าเนินการภายในการจดัการแข่งขนัทั้งหมด 
ก. ใหก้ารอบรมฝึกฝนบุคลากร / กรรมการจดัการแข่งขนั 
ข. ตรวจสอบความเรียบร้อยเหมาะสมถูกตอ้ง  ตามมาตรฐานของสถานท่ีอุปกรณ์ 
ค. จดัท าควบคุมการปฏิบติังาน  และคุณภาพของการท างานทั้งระบบ 
ง. วางแผนการด าเนินการในกรณีฉุกเฉินซ่ึงระบุในหมวด  ค. 
จ. จดัสถานท่ีจดัการแข่งขนัเพือ่เตรียมการในการรองรับในเร่ือง 

-  อุปกรณ์ช่วยชีวิต 
-  ขอบเขตของการใชพ้ื้นท่ีโดยบุคคลประเภทต่าง ๆ  (การแบ่งโซน) 
-  ความสะอาด  และคุณภาพของน ้า 
-  สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย  ในการรักษาความปลอดภยั  และช่วยชีวติ 
-  นกักีฬาพเิศษท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพ  โดยใหไ้ลฟ์การ์ดมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ี     
   โดยเฉพาะนกักีฬาพิเศษท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการชกั 
-  ขอ้จ ากดัในการแข่งขนัของนกักีฬาดาวนซิ์นโดรม  ท่ีมีปัญหา  Atlanta – Axial  Instability   
โดย   
   ผูอ้  านวยการการแข่งขนัจะตอ้งศึกษากติกาทัว่ไปของสเปเชียลโอลิมปิค  ในเร่ืองของขอ้จ ากดั 
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   ดงักล่าว 
 

4. กรรมการผูต้ดัสิน  (Referee, Time Judge) 
กรรมการผูต้ดัสิน  ไดแ้ก่  หวัหนา้ผูต้ดัสิน  หวัหนา้กรรมการจบัเวลา  กรรมการดูฟาลว์  และกลบัตวั  
รวมถึงผูป้ล่อยตวัจะตอ้งผา่นการรับรองในการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น ๆ จากสมาคมกีฬา  หรือ  สหพนัธ์กีฬา
ของประเทศ 

 
 
 
หมวด  ค  มาตรการในด้านความปลอดภัย 
 การฝึกซอ้ม  และแข่งขนักีฬาสเปเชียลโอลิมปิค  จะตอ้งด าเนินการภายใตม้าตรการรักษาความปลอดภยั  
ท่ีดูแลความปลอดภยั  และสุขภาพของนกักีฬาพิเศษ  ผูฝึ้กสอน  และอาสาสมคัร  ดงัต่อไปน้ี 

1. ระเบียบทัว่ไป 
1.1 มีไลฟ์การ์ดประจ าการ  1  คน  ส าหรับนกัวา่ยน ้าท่ีอยูใ่นสระทุก ๆ 25  คน 
1.2 หนา้ท่ีรับผิดชอบของไลฟ์การ์ด  คือ  การรักษาความปลอดภยั  ในกรณีท่ีไลฟ์การ์ดตอ้งพกัการ

ปฏิบติังานช่วงเวลาหน่ึง  และในเวลานั้นไม่มีผูใ้ดปฎิบติังานแทน  จะตอ้งใหท้ าการหยดุการ
ฝึกซอ้ม / แข่งขนัในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ท่ีไม่มีไลฟ์การ์ดประจ าการ 

1.3 ผูอ้  านวยการแข่งขนัจะตอ้งก าหนดแผนการ  เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินก่อนเร่ิมงาน  และตรวจสอบวา่มี
ผูฝึ้กสอนในจ านวนท่ีเหมาะสมพอเพียงส าหรับการปฎิบติังานหรือไม่ 

1.4 ประวติัสุขภาพของนกักีฬาพิเศษ  จะตอ้งมีพร้อม  และไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลของนกักีฬาพิเศษ  
เพื่อรับทราบความเส่ียงของนกักีฬาบางคน  และเตรียมการรองรับไวล่้วงหนา้ 

1.5 ความลึกของสระจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
1.6 ความลึกท่ีจุดกระโดดจากแท่นกระโดด  จะตอ้งไม่ต ่ากวา่  1.52  เมตร  (5  ฟุต)   

อนุญาตใหน้กักีฬากระโดดจากขอบสระไดก้รณีท่ีสระมีความลึก  ไม่ต ่ากวา่  1.22  เมตร  (4  ฟุต)   
ไม่อนุญาตใหก้ระโดดจากสปริงบอร์ด  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีความลึกไม่ต ่ากวา่  2.74  เมตร  (9  ฟุต) 

1.7 ตอ้งกั้นเขตน ้าลึก  และน ้าต้ืนดว้ยลู่  ในกรณีท่ีไม่ไดแ้ข่งขนัวา่ยน ้า 
1.8 ไม่อนุญาตใหน้กักีฬาพิเศษผูใ้ดใชส้ระวา่ยน ้าจนกวา่ไดรั้บการตรวจสอบ  และยอมรับจาก

ผูอ้  านวยการแข่งขนั 
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1.9 นกัวา่ยน ้าดาวนซิ์นโดรม  ซ่ึงไดพ้บวา่มี  Atlanta – Axial  Instability   จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้
แข่งขนัรายการวา่ยผเีส้ือ  หรือ  กระโดดลงน ้าดว้ยศีรษะ 

2.  แผนการในยามฉุกเฉิน  (Emergency Plan) 
 ก าหนดใหมี้แผนการในยามฉุกเฉิน  เพื่อบงัคบัใชใ้นกรณีจ าเป็น  ก่อนท่ีนกักีฬาใด ๆ จะลงไปในสระ
วา่ยน ้า  แผนการน้ีจะตอ้งแสดงรายละเอียดอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และมีการประชุมรับทราบในกลุ่ม
ของผูป้ฏิบติังานอยา่งเรียบร้อย  ก่อนเร่ิมงาน  แผนการดงักล่าวจะตอ้งครอบคลุมเร่ือง 
             2.1  การติดต่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย ์ จากนอกบริเวณสระวา่ยน ้า  ในกรณีท่ีไม่มีแพทย์
พยาบาล  
       ประจ าท่ีสระวา่ยน ้า 
            2.2   ต าแหน่งจุดประจ าการ  และพื้นท่ีรับผดิชอบของไลฟ์การ์ดแต่ละคน 

     2.3   ระบบในการรับขอ้มูลพยากรณ์อากาศ  โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสระอยูใ่นท่ีแจง้ 
            2.4   โครงสร้างการปฎิบติังาน  และขั้นตอนของการบงัคบับญัชา  รวมถึงการก าหนดหนา้ท่ีของผูท่ี้
จะตอ้ง 
        แถลงข่าวใหก้บัส่ือมวลชน  เม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 
            2.5  มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งเป็นไปตามแม่บทกฎหมาย 
 
3.  คุณสมบติัของบุคลากร 
 การจดักิจกรรมกีฬาวา่ยน ้าสเปเชียลโอลิมปิคทุกรายการ  จะตอ้งมีบุคลากรปฏิบติังานในจ านวนท่ี
เหมาะสม  และมีคุณสมบติัถูกตอ้งกบัหนา้ท่ีรับผดิชอบ  ดงัน้ี 

   3.1   กิจกรรมนนัทนาการในน ้า 
    ก.  มีจ านวนไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภยั  1  คนต่อจ านวนนกักีฬาพิเศษในน ้า  25  คน 

   3.2  การฝึกซอ้มวา่ยน ้า 
    ก.  มีจ านวนไลฟ์การ์ดในสดัส่วน  1  ต่อ  25 
    ข.  มีผูฝึ้กสอน  (ควรไดรั้บการรับรองจากสเปเชียลโอลิมปิคไทย)  ท่ีใหก้ารดูแล  และสอนนกักีฬา

พิเศษ 
         แต่ละคน 

         3.3  การแข่งขนัวา่ยน ้า 
   ก.  มีจ านวนไลฟ์การ์ดในสดัส่วน  1  ต่อ  25   
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   ข.  มีผูฝึ้กสอน  1  คน  ท่ีสามารถใหก้ารดูแลนกักีฬาพิเศษท่ีมีความเส่ียงทุก ๆ 2  คน  (ความเส่ียงใน
การ 

        ชกั  หรือ  อาการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัสุขภาพ) 
                 ค.  มีผูฝึ้กสอน  1  คนท่ีสามารถใหก้ารดูแลนกักระโดดน ้าพิเศษ  10  คน 
 
หมวด  ง  ระเบียบทั่วไป 
 กติกาดา้นเทคนิคกีฬาวา่ยน ้า  จะตอ้งเป็นไปตามกติกาสหพนัธ์วา่ยน ้านานาชาติ  (FINA)  ยกเวน้ในกรณี
ขา้งล่างน้ี ท่ีใหป้ฏิบติัตามกติกาสเปเชียลโอลิมปิคท่ีก าหนดไว ้

1. ทุกรายการ 
1.1 ผูต้ดัสินช้ีขาดประจ าการแข่งขนั  (Meet Referee)  ดว้ยการยนิยอม  และร่วมมือจากผูอ้  านวยการ

แข่งขนั  (Meet  Director)  สามารถปรับกติกาเป็นกรณี  เพื่อความปลอดภยั  และสุขภาพของ
นกักีฬา  ผูต้ดัสินช้ีขาด  สามารถหยดุ  หรือ  ยบัย ั้งการแข่งขนัไดใ้นทุกเวลา  เพื่อด าเนินการในดา้น
การรักษาความปลอดภยั  และจะเป็นผูต้ดัสินการประทว้งการแข่งขนัท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ดงักล่าว 

1.2 ผูต้ดัสินช้ีขาด  สามารถปรับกติกาเทคนิคเพื่อรองรับความพิการ  หรือ  ขอ้จ ากดัของนกักีฬา  ซ่ึง
จะตอ้งแถลงการณ์ปรับเปล่ียนกติกานั้น ๆ ใหทุ้กฝ่ายรับทราบก่อนรอบชิงชนะเลิศ  โดยการปรับ
กติกาจะตอ้งไม่ใหคู่้ต่อสู้เกิดการเสียเปรียบ  การตีความเร่ืองเทคนิคสโตร์คจะตอ้งพิจารณาในเร่ือง
ของการเคล่ือนไหวของแขน  และขา  ดงันั้น  กรรมการดูสโตร์ค  (Stroke Judge)  จะตอ้งพิจารณา
ตดัสินการจบัฟาลว์สโตร์ค  จากวิธีท่ีแขนและขาของนกักีฬาผูน้ั้นเคล่ือนไหว 

1.3 ผูอ้  านวยการแข่งขนัจะเป็นผูท่ี้มีอ  านาจสูงสุด  ในการควบคุมกรรมการผูต้ดัสิน  การก าหนดความ
รับผดิชอบของกรรมการทุกฝ่าย  และช้ีแจงอบรมกรรมการในระเบียบของกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั  ผูอ้  านวยการแข่งขนัจะเป็นผูค้วบคุมมาตรฐานของการจดัการแข่งขนั  
ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดโดย  FINA  และสเปเชียลโอลิมปิคอยา่งเคร่งครัด  โดย
จะเป็น ผูต้ดัสินช้ีขาดในกรณีใด ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีระบุไว ้

1.4 อนุญาตใหน้กัวา่ยน ้าใชเ้ทา้แตะพื้น  หรือ  ยนืบนพื้นสระได ้ ในขณะท่ีวา่ยท่าฟรีสไตล ์ และขณะท่ี
วา่ยท่าฟรีสไตลใ์นรายการเด่ียวผสม  แต่จะไม่อนุญาตใหน้กัวา่ยน ้าเดินโดยเดด็ขาด 

1.5 อนุญาตใหน้กัวา่ยน ้ายนืบนพื้นสระไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีพกั  หากนกัวา่ยน ้าเดิน  หรือ  กระโดดจะถือ
วา่ฟาลว์ 

1.6 อนุญาตใหก้รรมการช่วยนกัวา่ยน ้า  ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง  ณ  จุดออกสตาร์ต 
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1.7 ไม่อนุญาตใหน้กัวา่ยน ้าสวมใส่  หรือ  ใชอุ้ปกรณ์ทุ่นแรง  หรือ  เคร่ืองมือในการเพิ่มความเร็วใด ๆ   
(ยกเวน้ทุ่นลอยตวัส าหรับนกักีฬาทกัษะต ่า  ในรายการลอยตวั)  เช่น  ตีนกบ  /  ฟิน  เป็นตน้  
อนุญาตใหน้กัวา่ยน ้าสวมแวน่ตากนัน ้าได ้

1.8 อนุญาตใหช่้วยเหลือนกัวา่ยน ้าในน ้าได ้ ถา้ไดรั้บการขอร้อง 
 

2. อุปกรณ์ 
2.1 อนุญาตใหใ้ชก้ารส่งสญัญาณปล่อยตวัดว้ย  นกหวดี  หวดู  (Horn)  หรือ  ปืน  นกัวา่ยน ้าท่ีบกพร่อง

ทางการไดย้นิเสียง  จะตอ้งไดรั้บการส่งสญัญาณมือจากผูป้ล่อยตวั  หรือ  การสมัผสัจากกรรมการ
ในลู่วา่ย  หรือ  ใชส้ญัญาณแสงไฟ  (Strobe Light)  ในกรณีน้ี 

2.2 ลู่ตดัคล่ืน 
2.3 นาฬิกาจบัเวลา  ก าหนดใหใ้ชอ้ยา่งนอ้ยลู่ละ  1  เรือน 
2.4 ธงกรรเชียง  2  ดา้น 
2.5 เชือกฟาลว์ดา้นปล่อยตวั 
2.6 ส าหรับรายการประเภทลอยตวั  (ส าหรับนกักีฬาทกัษะต ่า)  อุปกรณ์ลอยตวัตอ้งอยูร่อบ ๆ ล าตวัของ

นกัวา่ยน ้าเพื่อพยงุใหศี้รษะใบหนา้ลอยอยูเ่หนือน ้า  แต่จะไม่อนุญาตใหน้กัวา่ยน ้าจบัอุปกรณ์ใด ๆ 
ไม่อนุญาตใหใ้ช ้ Kickboard หรือ  ห่วงยางรัดแขน 

 
3. รายการวา่ยผลดั 

3.1 แต่ละทีมประกอบดว้ยผูว้า่ย  4  คน 
3.2 นกัวา่ยน ้าแต่ละคนตอ้งวา่ยระยะทาง  1  ใน  4  ของระยะทางทั้งหมด  ไม่อนุญาตใหน้กัวา่ยน ้าคน

ใด  วา่ยในระยะทางท่ีแตกต่างจากสมาชิกอ่ืนในทีม 
3.3 นกัวา่ยน ้าทุกคนในทีมตอ้งเป็นผูแ้ทนของสถาบนั  หรือ  สโมสรสงักดัเดียวกนั 
3.4 ทีมวา่ยผลดัใด ๆ ท่ีมีสมาชิกชาย  และหญิง  รวมกนัจะตอ้งแข่งขนัในรายการเพศชาย 
3.5 สมาชิกท่ีจบการวา่ยแลว้จะตอ้งข้ึนจากสระใหเ้ร็วท่ีสุดหลงัการวา่ย 

 
 

4. รายการลอยตวั  (Floation)  และเดินในน ้า  (Walking) 
เป็นรายการท่ีเปิดโอกาสให้นักกีฬาทักษะต า่ได้มส่ีวนร่วมในการแข่งขนั 
4.1 รูปแบบการจดั 
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-  มีผูดู้แล  1  คนต่อนกัวา่ยน ้าพเิศษ  1  คน 
-  ก าหนดจุดเร่ิมตน้ในน ้าท่ีระบุระยะทางถึงเส้นชยัอยา่งชดัเจน 
-  ส าหรับรายการเดิน  สระตอ้งไม่ลึกเกิน  1  เมตร  (3.5  ฟุต) 
-  ควรมีกรรมการผูต้ดัสินท่ีไดรั้บการรับรองจากทางการ 

4.2   กติกา 
-  ในรายการเดินในน ้า  เทา้ของนกัวา่ยน ้าจะตอ้งแตะพื้นสระอยา่งนอ้ย  1  ขา้งตลอดเวลา 
-  อุปกรณ์ / ทุ่นช่วยในการลอยตวัตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุ  (ดูขอ้  2.6) 
 

5. รายการวา่ยน ้าโดยปราศจากการช่วยเหลือ  (Unassisted Swim) 
เป็นรายการท่ีเปิดโอกาสให้นักกีฬาทักษะต า่ได้มส่ีวนร่วมในการแข่งขนั 
-  นกัวา่ยน ้าตอ้งวา่ยใหค้รบระยะทางท่ีระบุ / สมคัร  โดยอนุญาตใหผู้ดู้แล  หรือ  ผูฝึ้กสอนยนืให้
ก าลงัใจ     
   จากขา้งนอกลู่วา่ยของนกัวา่ยน ้าผูน้ั้น  แต่ไม่อนุญาตใหส้มัผสัตวันกักีฬา  หรือ  ใหก้ารช่วยเหลือใด ๆ 
 

6. รายการวา่ยน ้าพร้อมการช่วยเหลือ  (Assisted Swim) 
เป็นรายการท่ีเปิดโอกาสให้นักกีฬาทักษะต า่ได้มส่ีวนร่วมในการแข่งขนั 
-  นกัวา่ยน ้ามีผูดู้แล  หรือ  ผูฝึ้กสอนประจ าตวั  ผูช่้วยสามารถสมัผสั  และช้ีน าทิศทางการวา่ยน ้าใหก้บั 
   นกักีฬา  แต่ไม่อนุญาตใหพ้ยงุตวั  หรือ  ผลกั  หรือ  ดึงนกัวา่ยน ้าเพื่อเพิ่มความเร็ว  นกัวา่ยน ้าสามารถ

ใช ้
   อุปกรณ์ช่วยการลอยน ้าตามท่ีระบุในขอ้  2.6  ผูช่้วยอาจอยูใ่นน ้า  หรือ  บนบกกไ็ด ้  

 
7. กีฬายนิูฟายด ์

เฉพาะรายการว่ายผลัดเท่าน้ัน 
-  ในทีมผลดั  1  ทีมจะประกอบดว้ยนกักีฬาพิเศษ  2  คน  และคู่ยนิูฟายด ์ 2  คน 
-  ในทีมผลดัยนิูฟายด ์ นกักีฬาพิเศษ  และคู่ยนิูฟายดจ์ะวา่ยในล าดบัใดกไ็ด ้

 

แปลจาก  2004 – 2007 Revised  Special Olympics Summer Sports Rule  :  AQUATICS  (as of March 2006)  
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กฎกติกาแบดมินตันสเปเชียลโอลมิปิค 
 

กฎกติกา กีฬาแบดมินตนั ของสเปเชียลโอลิมปิค อยา่งเป็นทางการนั้น จะน ามาควบคุมบงัคบัใชใ้นการ
จดัการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั  สเปเชียลโอลิมปิคทั้งหมด และเน่ืองจากแบดมินตนัเป็นกีฬาสากล สเปเชียลโอ
ลิมปิคจึงไดก้ าหนดกติกาโดยอา้งอิงกฎกติกาสากลของ สหพนัธ์แบดมินตนัโลก ซ่ึงสามารถคน้หาไดท้างเวบ็
ไซด ์www.internationalbadminton.org/BWF   หรือ National Govening Body (NGB) น ามาบงัคบัใช ้ยกเวน้ 
หากมีกติกาขอ้ใดขดัแยง้กบักติกาแบดมินตนั ของสเปเชียลโอลิมปิค ใหย้ดึถือกติกาแบดมินตนัของสเปเชียลโอ
ลิมปิค มาบงัคบัใช ้
Refer to Article 1, http://resources.specialolympics.org/article1.aspx  for more information pertaining to 
ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจรรยาบรรณ, มาตรฐานการฝึกซอ้ม, การพยาบาล และความตอ้งการดา้น
ความปลอดภยั, การจดัระดบัความสามารถ, การมอบรางวลั, เกณฑค์วามกา้วหนา้สู่การแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึน 
และประเภททีมยนิูฟายด ์
 
ประเภทอย่างเป็นทางการ 

ประเภทต่างๆดงัต่อไปน้ี คือ การแบ่งประเภทอยา่งเป็นทางการของสเปเชียล โอลิมปิค 
ซ่ึงในแต่ละประเภทนั้น ตั้งใจเสนอใหน้กักีฬาในทุกๆระดบัความสามารถ มีโอกาสไดล้งท าการแข่งขนักนัอยา่ง
ทัว่ถึง 
เพื่อใหแ้ต่ละโปรแกรม (ทีม) ไดต้ดัสินใจเลือกประเภทท่ีน าเสนอ และ/หรือตอ้งการ คู่มือส าหรับการจดัการ ของ
แต่ละประเภท   โดยผูฝึ้กสอน ตอ้งรับผิดชอบในการจดัใหมี้การฝึกซอ้ม และเลือกทกัษะและความสนใจท่ี
เหมาะสมอของนกักีฬาแต่ละคน 
1. Individual Skills Competition         ประเภทการแข่งขนัทกัษะส่วนบุคคล 
2. Singles                                               ประเภทเด่ียว 
3. Doubles                                            ประเภทคู่ 
4. Unified Sports Doubles                 ประเภทคู่ยนิูฟายด ์
5. Mixed Doubles                               ประเภทคู่ผสม 
6. Unified Sports Mixed Doubles     ประเภทคู่ผสมยนิูฟายด ์
 
 
 

http://www.internationalbadminton.org/BWF%20%20%20ห
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กฎกติกา การแข่งขัน 
1. การปรับเปลีย่น 

a. นกักีฬาสเปเชียล โอลิมปิค วีลแชร์  จะไดสิ้ทธ์ิเลือกเสริฟลูกเหนือศรีษะ จากทางดา้นซา้ย หรือ
ดา้นขวาของบริเวณพื้นท่ีเสริฟกไ็ด ้
b. ระยะพื้นท่ีเสริฟจะยน่ลงมาคร่ึงหน่ึง ส าหรับนกักีฬาสเปเชียลโอลิมปิค วีลแชร์ 

2. ประเภทคู่ ยูนิฟายด์ 
a.ทีมยนิูฟายด ์ประเภทคู่ จะตอ้งประกอบไปดว้ย นกักีฬาพิเศษ 1 คน และ นกักีฬาปกติ 1 คน 
b. แต่ละทีมจะตอ้งตดัสินใจเลือกเสริฟ หรือ เลือกแดน ( ไดเ้ปรียบ และ/หรือ เท่าเทียม) 

3. การแข่งขนัทักษะส่วนบุคคล 
a. Hand Feeding   การส่งลูกด้วยมือ 
1) ผูส่้ง (ผูฝึ้กสอน) จะถือลูกขนไก่จ านวน 5 ลูกไวท่ี้บริเวณแขนและขวา้งลูกขนไก่ไปยงันกักีฬา 
ลกัษณะคลา้ยการปาลูกดอกท่ีละลูก 
2) นกักีฬาพยายามตีลูกขนไก่ดว้ยไมแ้ร็คเกต็ หากตีถูกกจ็ะไดค้ร้ังละ 1 คะแนน 
b. การส่งลูกด้วยไม้แร็คเกต็ ( ตีลูกเหนือศรีษะ) 
1) ผูส่้ง (ผูฝึ้กสอน) ถือลูกขนไก่จ านวน 5 ลูก และใหข้วา้งลูกขนไก่จากระดบัเหนือศรีษะ ไปยงันกักีฬา
ทีละลูก โดยใหน้กักีฬาตีลูกใตมื้อ 
2) นกักีฬาจะไดค้ร้ังละ 1 คะแนน หากตีลูกไดถู้กตอ้ง 
3) อยา่งไรกต็าม หากนกักีฬาตีลูกขนไก่พลาด กใ็หผู้ส่้ง ส่งลูกขนไก่ลูกต่อไป เพื่อใหน้กักีฬาตี และนบั
คะแนนต่อไปทนัที 

c. การทดสอบเดาะลูก 
1) ใหน้กักีฬาเดาะลูกขนไก่ ข้ึนบนอากาศอยา่งต่อเน่ือง 
2) จะไดรั้บคร้ังละ 1 คะแนน ท่ีเดาะลูกขนไก่ ภายใน 30 วนิาที 
3) หากลูกขนไก่ท่ีตีอยูต่กลงพื้น ใหรี้บส่งลูกขนไก่ลูกอ่ืน และนบัคะแนนต่อไป 

d. การตีลูกใต้มือ (โฟร์แฮนด์) 
1) นกักีฬายนืห่างจากตาข่าย ระยะ 2 ฟุต โดยผูส่้ง (ผูฝึ้กสอน) จะยนือยูฝ่ั่งตรงขา้ม 
2) ผูส่้ง จะเสริฟดว้ยลูกใตมื้อ ไปยงัดา้นโฟร์แฮนดข์องนกักีฬา 
3) นกักีฬามีโอกาสตีลูกได ้5 คร้ัง และจะไดค้ร้ังละ 1 คะแนน หากตีลูกดว้ยโฟร์แฮนด ์ใหลู้กลอยขา้มตา
ข่ายและตกลงในคอร์ส ไดส้ าเร็จ 
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e. การตีลูกหลงัมือ (แบลค็แฮนด์) 
1) การเสริฟและการใหค้ะแนน จะเหมือนกบัการตีลูกโฟร์แฮนด ์เพียงแต่ผูส่้ง (ผูฝึ้กสอน) จะตอ้งส่งลูก
ไปยงัดา้นแบลค็แฮนดข์องนกักีฬา 

 
f. การเสริฟ 

1) นกักีฬามีโอกาสเสริฟ จากคอร์สเสริฟขา้งละ 5 คร้ัง 
2) หากนกักีฬาไม่สามารถเสริฟลูกใตมื้อได ้อาจอนุญาตใหเ้สริฟลูกเหนือศรีษะแทนได ้
3) จะไดรั้บ 10 คะแนน หากเสริฟลูกตกลงในช่องคอร์สไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4) และจะไดรั้บ 0 คะแนน หากเสริฟลูกไปตกลงอยูน่อกคอร์ส 

 
g. Final Score  สรุปคะแนน 

สรุปคะแนนรวม จะตดัสินโดยการน าเอาคะแนนรวมจากการทดสอบทั้ง 6 ทกัษะส่วนบุคคล ( A-F ) 
น ามารวมกนั. 
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กติกากฬีาบอชช่ี Bocce 

 

1. กฎกติกาที่ใช้บังคบั 
สหพนัธ์กีฬาบอชช่ี นานาชาติ คือ สเปเชียลโอลิมปิคสากล ดงันั้นกฎกติกากีฬาบอชช่ีทั้งหมด จะใชค้วบคุมใน

การแข่งขนักีฬาสเปเชียลโอลิมปิคอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ในเร่ืองของบทน า การ

ฝึกซอ้มแบบมาตรฐาน ความรู้เก่ียวกบัรักษาพยาบาล การป้องกนัเพื่อความปลอดภยั การจดัแบ่งดิวิชัน่ การมอบ

เหรียญรางวลั จรรยาบรรณ รวมถึงความกา้วหนา้ในการจดัการแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึน และกีฬายนิูฟายด ์

สามารถคน้หาเพิ่มเติมไดจ้าก  
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf  

2. รายการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
2.1. ประเภทเด่ียว (ทีมละ 1 คน) 

2.2. ประเภทคู่ (ทีมละ 2 คน) 

2.3. ประเภททีม (ทีมละ 4 คน) 

2.4. ประเภทคู่ ยนิูฟายด ์(ทีมละ 2 คน) 

2.5. ประเภททีม ยนิูฟายด ์(ทีมละ 4 คน) 

2.6. ประเภทเด่ียว ใชแ้ลมพ ์(ทางลาด) (ส าหรับผูเ้ล่นท่ีจ าเป็นตอ้งใชแ้ลมพ ์ทีมละ 1 คน) 

3. สนามและอุปกรณ์การแข่งขัน 
3.1. สนามแข่งขัน 

3.1.1. พื้นท่ีสนามแข่งขนัมีความกวา้ง 3.66 เมตร (12 ฟุต) และ ความยาว 18.29 เมตร (60 ฟุต) 

3.1.2. สภาพพื้นผิวของสนาม อาจเป็นพื้นหินกรวดบดละเอียด, พื้นดินเหนียว, พื้นสนามหญา้, พื้นสนามหญา้

เทียม หรือพื้นพรมสังเคราะห์  โดยหา้มไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวางใด ๆ ทั้งถาวรและชัว่คราวอยูภ่ายในสนาม ซ่ึงอาจ

ส่งผลรบกวนทิศทางในการส่งลูกได ้ทั้งน้ีอุปสรรคส่ิงกีดขวางดงักล่าว ไม่ไดร้วมถึงความลาดเอียงของพื้นสนาม 

และพื้นสนามท่ีขรุขระไม่เรียบ 
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3.1.3 ขอบสนาม ไดแ้ก่ขอบดา้นขา้งและดา้นทา้ยของสนาม ซ่ึงอาจท ามาจากวสัดุชนิดใดกไ็ด ้ท่ีมีสถานภาพ

แขง็แรง ขอบดา้นทา้ยของสนาม ควรมีความสูงอยา่งนอ้ย 30 ซม. (12 น้ิว) ส่วนขอบทางดา้นขา้ง ตอ้งมีความสูง

อยา่งนอ้ย เท่ากบัลูกบอชช่ี  

ขอบทั้งดา้นขา้งและดา้นหลงัสนาม ควรท าดว้ยวสัดุท่ีมีสภาพแขง็แรงทนทาน เช่น ไม ้หรือพลาสติกหนา ท่ี

สามารถเล่นลูกช่ิง หรือลูกกระทบดา้นหลงั และมีเส้น (ขนาด 2 น้ิว) ก าหนดใหเ้ห็นเด่นชดัในสนาม ดงัน้ี  

 3.1.3.1 เส้นฟาวล์ คือ เส้นส าหรับการปล่อยลูกเพื่อท าแตม้หรือตีลูก โดยวดัระยะห่างจากขอบดา้นหลงั 

3.05 เมตร หรือเรียกวา่ เส้น 10 ฟุต  

 3.1.3.2 เส้นคร่ึงสนาม คือ เสน้ท่ีตอ้งโยนลูกแก่นไม่ใหต้ ่ากวา่เส้นน้ี ในการเร่ิมเล่นแต่ละเกม และใน

ระหวา่งการแข่งขนั ลูกแก่นอาจมีการเคล่ือนท่ีเปล่ียนต าแหน่งได ้อยา่งไรกต็าม ต าแหน่งของลูกแก่นจะตอ้งอยู่

ไม่ต ่ากวา่เส้นคร่ึงสนาม (เส้น 30 ฟุต) ซ่ึงหากอยูต่  ่ากวา่ จะพิจารณาใหเ้ฟรมนั้นเป็นโมฆะ 

 3.1.3.3 เส้น 10 ฟุต และเส้น 30 ฟุต เป็นเส้นถาวรท่ีลากจากดา้นขา้งของกระดานดา้นหน่ึง ไปสู่อีกดา้น

หน่ึง (ตามภาพ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (ขนาดสนามกฬีาบอชช่ี ยาว 60 ฟุต x กว้าง 12 ฟุต) 

                 (เส้นฟาวล์ 10 ฟุต และเส้นกึง่กลาง 30 ฟุต) 

(ขอบสนามด้านข้าง สูงอย่างน้อยเท่ากบัลูกบอชช่ี และขอบสนามด้านหลงั สูงประมาณ 1 ฟุต) 
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3.2 อุปกรณ์การแข่งขัน 
3.2.1 ลูกบอชช่ี และลูกเป้า 

 3.2.1.1 ลูกบอชช่ี อาจท าดว้ยไม ้หรือวสัดุผสม แต่ตอ้งมีขนาดและน ้าหนกัเท่ากนั  

ลูกบอชช่ีท่ีใชใ้นการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ มีขนาดระหวา่ง 107 – 110 มิลลิเมตร (4.20 – 4.33 น้ิว)  

สีของลูกบอชช่ีจะเป็นสีใดกไ็ด ้แต่จะตอ้งมีสีท่ีแตกต่างกนักบัสีของลูกฝ่ายตรงขา้ม อยา่งชดัเจนทั้ง 4  ลูก 

 3.2.1.2 ลูกบอชช่ี ท่ีใชใ้นการเล่นจะมีจ านวน 8 ลูก และ 1 ลูกแก่น (หรือเรียกวา่ ลูกเป้า ลูกแจ๊ค ฯ) 

 3.2.1.3 แต่ละฝ่ายหรือทีม จะมีลูกบอชช่ี จ านวนฝ่ายละ 4 ลูก และมีสีท่ีแตกต่างกนัทั้ง 2 ทีม  

 3.2.1.4 ลูกบอชช่ี อาจมีลายเส้นเพื่อระบุใหท้ราบวา่เป็นลูกของผูเ้ล่น หรือเป็นของทีมเดียวกนั 

  3.2.1.5 ลูกแก่น จะตอ้งมีขนาดท่ีไม่ใหญ่เกินกวา่ 63 มิลลิเมตร (2.5 น้ิว) และไม่เลก็กวา่ 48 มิลลิเมตร 

(1.875 น้ิว) สีของลูกแก่นนั้น จะตอ้งแตกต่างกบัสีลูกบอชช่ีของทั้ง 2 ทีม อยา่งชดัเจนเช่นเดียวกนั 

3.2.2 อุปกรณ์วดัระยะ  

 3.2.2.1 อาจใชอ้ะไรกไ็ดท่ี้สามารถวดัระยะ ระหวา่งส่ิงสองส่ิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และแม่นย  า  

อุปกรณ์วดัระยะนั้น ตอ้งเป็นท่ียอมรับในการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ ส าหรับในรอบแบ่งระดบัความสามารถ 

หรือจดัดิวิชัน่ มกัจะใชต้ลบัเทปวดัท่ีเป็นเหลก็แบบยดืหดได ้โดยมีหน่วยวดัยอ่ยท่ีระบุเป็นเซนติเมตรดว้ย 

3.2.3 แลมพ์ (ทางลาด) 

 3.2.3.1 แลมพห์รือทางลาดนั้น ใชส้ าหรับนกักีฬาท่ีมีร่างกายไม่สามารถกล้ิงลูก ดว้ยมือของตนเองได ้ 

 3.2.3.2 แลมพห์รืออุปกรณ์ท่ีช่วยในการเล่นนั้น จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากฝ่ายจดัการแข่งขนัก่อน 

 3.2.3.3 หา้มใชเ้คร่ืองกลในการเคล่ือนปล่อยลูกบอชช่ี หรือลูกแก่น 

 3.2.3.4 นกักีฬาท่ีใชท้างลาด จะตอ้งวางตวัแยกจากผูเ้ล่นคนอ่ืน ๆ ในการจดัดิวิชัน่ และลงท าการแข่งขนั

ในประเภทเด่ียวเท่านั้น 

 3.2.3.5 กฎกติกาอ่ืน ๆ ทั้งหมด จะมีผลบงัคบัใชใ้นการจดัดิวิชัน่ และการแข่งขนั กบันกักีฬาท่ีใชแ้ลมพ ์

หรือทางลาดดว้ย 

 

4. กฎกติกาการแข่งขัน 
4.1 การแบ่งดวิช่ัิน 

           4.1.1 ขอ้แนะน าก่อนการแข่งขนัเร่ิมข้ึน ฝ่ายจดัการแข่งขนัควรมีการจดัแบ่งดิวิชัน่อยา่งเหมาะสม การ

เลือกวางนกักีฬาในแต่ละดิวชิัน่นั้น อาจดูจากประสบการณ์การแข่งขนัท่ีผา่นมา หรือผลการแข่งขนัจากรายการ



 26 

ใหญ่ หรือจากรอบดิวิชัน่ ซ่ึงกระบวนการใหค้ะแนนในรอบดิวิชัน่นั้น จะมีส่วนช่วยในการจดัอนัดบัตามระดบั

ความสามารถนกักีฬา เพื่อจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีมีความสามารถเท่ากนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

          4.1.2 ในรอบดิวิชัน่ นกักีฬาแต่ละคนจะไดโ้ยนลูกทั้ง 3 ระยะ โดยนกักีฬาจะโยนลูกท่ีเส้นเร่ิมทั้งสอง

ดา้นสลบักนั และขณะท่ีโยนลูกนั้น ส่วนใดของร่างกาย จะตอ้งไม่ไปสมัผสัเส้นฟาวล ์

         4.1.3 กรรมการตดัสินจะวางลูกแก่นไวท่ี้จุดบนเส้น 9.15 เมตร หรือ เส้น 30 ฟุต ใหน้กักีฬาโยนลูกบอล

เขา้หาลูกแก่นจ านวน 8 ลูก จากนั้นกรรมการจะวดัลูกท่ีใกลลู้กแก่นมากท่ีสุดจ านวน 3 ลูก และจดบนัทึกระยะ

หน่วยเป็นเซนติเมตร 

         4.1.4 กรรมการตดัสินจะวางลูกแก่นไวท่ี้จุดบนเส้น 12.20 เมตร หรือ เส้น 40 ฟุต ใหน้กักีฬาโยนลูก

บอลเขา้หาลูกแก่นจ านวน 8 ลูก จากนั้นกรรมการจะวดัลูกท่ีใกลลู้กแก่นมากท่ีสุดจ านวน 3 ลูก และจดบนัทึก

ระยะหน่วยเป็นเซนติเมตร 

         4.1.5 กรรมการตดัสินจะวางลูกแก่นไวท่ี้จุดบนเส้น 15.24 เมตร หรือ เส้น 50 ฟุต ใหน้กักีฬาโยนลูก

บอลเขา้หาลูกแก่นจ านวน 8 ลูก จากนั้นกรรมการจะวดัลูกท่ีใกลลู้กแก่นมากท่ีสุดจ านวน 3 ลูก และจดบนัทึก

ระยะหน่วยเป็นเซนติเมตร 

         4.1.6 ขณะท่ีนกักีฬาโยนลูกบอชช่ีนั้น ลูกแก่นอาจมีการเคล่ือนจากจุดท่ีวางไว ้ทั้งระยะ 30 / 40 / 50 ฟุต 

จึงใหน้ าลูกแก่นท่ีเคล่ือนออกไปนั้นน ากลบัมาวาง ณ จุดก าหนดเดิม ก่อนท่ีจะโยนลูกต่อไป หรือก่อนจะท าการ

วดัระยะ 

         4.1.7 การวดัระยะนั้น จะวดัจากก่ึงกลางดา้นขา้งลูกบอชช่ี ถึงก่ึงกลางดา้นขา้งลูกแก่น จากนั้นสรุปยอด

ระยะห่างรวมจ านวน 9 ลูก เพื่อเป็นคะแนนความสามารถของนกักีฬา และน าไปจดัแบ่งกลุ่มดิวิชัน่ 

         4.1.8 ในการแบ่งดิวิชัน่ส าหรับประเภทคู่ และประเภททีม ควรเป็นคะแนนรวมของนกักีฬาทั้ง 2 คน ใน

ประเภทคู่ และนกักีฬาทั้ง 4 คน ในประเภททีม   

         4.1.9 ในการจดัแบ่งดิวิชัน่นั้น ใหค้  านึงถึงกฎของสเปเชียลโอลิมปิค คือ ใหน้กักีฬาแสดงออก หรือเล่น

ใหเ้ตม็ตามก าลงัความสามารถของนกักีฬา ตั้งแต่รอบแบ่งดิวิชัน่ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

4.2 การโยนเหรียญ 

          4.2.1 การโยนเหรียญเพื่อตดัสินวา่ทีมใด จะไดสิ้ทธ์ิโยนลูกแก่น และเลือกสีของลูกบอชช่ีก่อน 

 4.2.2 ผูต้ดัสินสามารถอนุญาตใหห้วัหนา้ทีมคนใดคนหน่ึง ท าการโยนเหรียญแทนได ้ซ่ึงการโยน

เหรียญควรกระท าบนพื้นสนาม ท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
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4.3 กฎการขึน้ลูกแก่น 

 4.3.1 ทีมท่ีไดสิ้ทธ์ิในการข้ึนลูกแก่น จะมีโอกาสข้ึนลูกแก่นไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง โดยลูกแก่นจะตอ้งเลยเส้น

คร่ึงสนาม หรือเส้น 30 ฟุตข้ึนไป แต่ตอ้งไม่ใหถึ้งเส้น 10 ฟุตของดา้นฝ่ังตรงขา้ม หรือหากลูกแก่นวิ่งไปหยดุอยู่

บนเส้น 30 ฟุต หรือบนเส้น 10 ฟุตของดา้นฝ่ังตรงขา้ม กถื็อว่าการขึน้ลูกน้ันไม่ส าเร็จ  

 ซ่ึงหากผูเ้ล่นท าการข้ึนลูกแก่นไม่ส าเร็จ ครบ 3 คร้ัง จะใหโ้อกาสผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มไดข้ึ้นลูกแก่น 1 คร้ัง 

แต่หากผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มยงัข้ึนลูกแก่นไม่ส าเร็จอีก ผูต้ดัสินจะน าลูกแก่นไปวางไวท่ี้จุด 40 ฟุต และใหผู้เ้ล่นฝ่าย

ท่ีชนะเดิมนั้น เป็นฝ่ายส่งลูกบอชช่ีลูกแรกอีกคร้ัง  

               *** ข้อควรจ า ทีมชนะจะได้สิทธ์ิขึน้ลูกแก่น และส่งลูกบอลลูกแรกเสมอ *** 

4.4 ขั้นตอนการเล่น 

 4.4.1 ทีมท่ีชนะในการโยนเหรียญ จะไดสิ้ทธ์ิในการข้ึนลูกแก่นเพื่อเร่ิมตน้เกม ผู้เล่นท่ีขึน้ลูกแก่นแล้ว 

จะต้องเป็นผู้ท่ีโยนบอลลูกแรกด้วย จากนั้นทีมฝ่ายตรงขา้มจะเป็นฝ่ายโยนลูกบา้ง และจะตอ้งโยนลูกใหใ้กลลู้ก

แก่นมากกวา่ทีมคู่ต่อสู้ ซ่ึงอาจจะตอ้งโยนจนครบทั้ง 4 ลูก (เพราะหากลูกท่ีโยนไปแลว้นั้น อยูไ่กลจากลูกแก่น

มากกวา่ลูกของทีมคู่ต่อสู้) 

ลูกบอลของฝ่ายใด อยูใ่กลลู้กแก่นมากกวา่ จะเรียกว่าลูกน้ันว่า IN 

ส่วนลูกบอลของทีมฝ่ังตรงขา้ม จะเรียกลูกน้ันว่า OUT 

เม่ือทีมไดลู้ก IN แลว้ ผูเ้ล่นจะกา้วออกไปรอดา้นนอก  

และเปล่ียนใหผู้เ้ล่นทีมลูก OUT กา้วเขา้มาเป็นฝ่ายโยนลูกบา้ง 

4.5 แต้มคะแนนแรก 

          4.5.1 ทีมท่ีไดสิ้ทธ์ิในการข้ึนลูกแก่นนั้น เท่ากบัไดเ้ปรียบในการไดค้ะแนน “แตม้แรก” แลว้ 

  

ตัวอย่างเช่น ทีม A ชนะในการโยนเหรียญเพื่อข้ึนลูกแก่น และโยนลูกบอลแรก / ต่อมาทีม B เลือกตีลูกบอลทีม 

A ใหอ้อกจากต าแหน่ง / แต่ทั้งลูกบอลทีม A และทีม B กระดอนลอยหลุดออกนอกสนามทั้งสองลูก เหลือ

เพียงแต่ลูกแก่นท่ีอยูใ่นสนาม กรณีน้ียงัคงใหสิ้ทธ์ิทีม A ไดโ้ยนลูกเพื่อเล่นใหม่เป็นแตม้แรกอีกคร้ัง 

4.6 การส่งลูก 

      4.6.1 ทีมสามารถเลือกโยนลูกลกัษณะกล้ิง โยน กระทบช่ิง หรือชนกระแทกได ้แต่ลูกบอลตอ้งอยู่

ภายในสนาม หา้มกระดอนออกนอกสนาม หรือผูเ้ล่นหา้มท าผดิระเบียบไปสัมผสัท่ีเส้นฟาวล ์ 
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ผูเ้ล่นสามารถเลือกท่ีจะโยนเพื่อใหลู้กบอล IN หรือ เลือกตีลูกของคู่ต่อสู้ใหห้ลุดออกจากต าแหน่งไป เพื่อใหเ้ป็น

คะแนนเพิ่มของทีม หรือลดคะแนนของทีมฝ่ายตรงขา้มได ้

ผูเ้ล่นสามารถจบัลูกในลกัษณะคว ่ามือ หรือหงายมือ ไดน้านพอจนมัน่ใจก่อนจะปล่อยลูกบอลใตมื้อได ้

การส่งลูกบอลใต้มือ หมายถึง การปล่อยลูกบอลในระดบัต ่ากว่าเอว 

4.7 การปรับกฎกติกาเพ่ือความเหมาะสม 

 4.7.1 ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนั ควรพิจารณาปรับกฎกติกาใหเ้หมาะสมกบัผูบ้กพร่องทางร่างกาย ท่ีมี

ส่วนร่วมในการแข่งขนั เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบกบันกักีฬาคนอ่ืน เช่น ควรมีการปรับกฎ

กติกา ในลกัษณะการส่งลูก (ยนืหรือนัง่) ไม่วา่จะเป็นโยนเพื่อท าแตม้ หรือการตีลูกของคู่ต่อสู้ออกไป 

4.8 จ านวนลูกบอลส าหรับผู้เล่น 

       4.8.1 ประเภทเด่ียว ผูเ้ล่น 1 คน ลูกบอชช่ี 4 ลูก 

       4.8.2 ประเภทคู่     ผูเ้ล่น 2 คน ลูกบอชช่ีคนละ 2 ลูก 

       4.8.3 ประเภททีม   ผูเ้ล่น 4 คน ลูกบอชช่ีคนละ 1 ลูก 

4.9 การสอน 

       4.9.1 การพดูคุยใหค้  าแนะน าแก่นกักีฬา หรือ นกักีฬาพาร์ทเนอร์ โดยโคช้หรือผูช้ม ขณะท่ีนกักีฬาอยูใ่น

สนามซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีฝ่ายจดัการแข่งขนัก าหนดไวน้ั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนกติกาขอ้หา้ม  

       4.9.2 หากผูต้ดัสินเห็นวา่ โคช้ / นกักีฬาพาร์ทเนอร์ / ผูช้ม ท าผดิระเบียบดงักล่าว สามารถตดัสินลงโทษ

ได ้ตั้งแต่การวา่กล่าวตกัเตือน จนถึงหากมีพฤติกรรมกระท าซ ้ า ๆ หรือแสดงออกซ่ึงความไม่มีน ้าใจเป็นนกักีฬา 

ผูต้ดัสินกส็ามารถเชิญใหอ้อกจากการแข่งขนันั้นไดท้นัที 

 

4.10 คะแนน 

 4.10.1 หลกัการนบัคะแนนควรเป็นมาตราฐานในเกมการแข่งขนัรายการใหญ่ อยา่งไรกต็าม รูปแบบ

การนบัคะแนนนั้น ตอ้งเป็นท่ียอมรับโดยหลกัสากลดว้ย 

         4.10.2 หลกัการนบัคะแนนของรายการทวัร์นาเมน้ท ์จะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของฝ่ายจดัการแข่งขนั 

คือ อาจใหเ้ล่นจนถึงเป้าหมายคะแนนท่ีก าหนด หรือ ก าหนดเป็นระยะเวลา เช่น เล่นครบ 15 นาที (โดยฝ่าย

จดัการแข่งขนัจะแจง้เร่ิมจบัเวลาเม่ือใด) 

         4.10.3 เม่ือส้ินสุดเกม (เม่ือทั้งสองทีมโยนลูกจนครบทุกลูกแลว้) การตดัสินใหค้ะแนน ก าหนดไวด้งัน้ี 

คือ นบัจ านวนลูกบอล ท่ีใกลลู้กแก่น มากกวา่ทีมคู่ต่อสู้ ซ่ึงอาจวดัดว้ยตาเปล่า หรือใชอุ้ปกรณ์วดัระยะ 
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         4.10.4 ผูเ้ล่นอาจร้องขอใหมี้การวดัดว้ยอุปกรณ์วดัระยะได ้เม่ือมองระยะห่างดว้ยตาเปล่าไม่ชดัเจน 

(โดยวดัจากก่ึงกลางดา้นขา้งลูกบอชช่ี ถึงก่ึงกลางดา้นขา้งลูกแก่น) 

         4.10.5 เม่ือจบเฟรมผูต้ดัสินประกาศแตม้ และสีท่ีไดค้ะแนน ใหผู้เ้ล่นท่ีอยูด่า้นนอกของสนามไดท้ราบ

ก่อนท่ีจะเคล่ือนลูกแก่น และลูกบอชช่ีออกไป โดยใหผู้ต้ดัสินสงัเกตดว้ยวา่ ผูเ้ล่นไดรั้บทราบคะแนนท่ีแจง้นั้น

หรือไม่ 

        4.10.6 ผูเ้ล่นสามารถร้องขอใหมี้การวดัระยะใหม่ได ้หากไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสินของผูต้ดัสิน 

        4.10.7 เม่ือผูเ้ล่นหรือทีม ยอมรับคะแนนท่ีตดัสิน กรรมการประจ าสนามจะท าการเคล่ือนยา้ยลูกบอชช่ี

และลูกแก่น เพื่อเร่ิมท าการแข่งขนัในเฟรมต่อไป 

        4.10.8 คะแนนของทีมท่ีชนะในแต่ละเฟรมนั้น จะบ่งบอกใหท้ราบวา่ทีมนั้นไดสิ้ทธ์ิในการข้ึนลูกแก่น 

ในเฟรมถดัไป 

        4.10.9 ผูต้ดัสินจะรับผิดชอบในการเปล่ียนตวัเลขบนสกอร์บอร์ด และสกอร์การ์ด ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ี

ของหวัหนา้ทีมท่ีจะคอยดูความถูกตอ้งของคะแนน ท่ีแสดงตลอดเกมการแข่งขนั 

        4.10.10 การเสมอกนัระหวา่งเฟรม 

            4.10.10.1 ในกรณีท่ีลูกบอลของทั้ง 2 ทีม อยูใ่กลลู้กแก่นในระยะท่ีเท่ากนั ทีมท่ีกล้ิงลูกมาล่าสุดนั้น 

จะตอ้งกล้ิงลูกเพิ่มจนกระทัง่ลูกเขา้ไปอยูใ่กลลู้กแก่นไดม้ากกวา่  

  เช่น ทีม A กล้ิงลูกไปอยูใ่กลลู้กแก่น และถือเป็นการไดแ้ตม้คะแนนแรก จากนั้น ทีม B กล้ิงลูก

ไปยงัลูกแก่น และผูติ้ดสินเห็นวา่ลูกบอลของทั้ง 2 ทีม อยูใ่กลลู้กแก่นในระยะท่ีเท่ากนั ทีม B จะตอ้งกล้ิงลูก

ถดัไปจนกวา่ลูกของทีมตนเองนั้น จะไปอยูใ่กลลู้กแก่นมากกวา่ลูกของทีม A  

            ถา้ทีม B สามารถกล้ิงลูกไปอยูใ่กลลู้กแก่นไดม้ากกวา่แลว้ แต่ถูกทีม A ตีลูกนั้นออกไปได ้จน

ท าใหเ้กิดกรณีใกลลู้กแก่นเท่ากนัอีก กจ็ะเปล่ียนใหที้ม A เป็นฝ่ายท่ีตอ้งกล้ิงลูกถดัไปแทน จนกวา่ลูกของทีม

ตนเองจะเขา้ไปใกลก้บัลูกแก่นมากกวา่อีกคร้ัง 

         4.10.11 การเสมอกนัเม่ือส้ินสุดเฟรม 

                4.10.11.1 ในกรณีท่ีลูกบอลของทั้ง 2 ทีม อยูใ่กลลู้กแก่นในระยะท่ีเท่ากนั และไม่มีลูกเหลือให้

โยนแลว้ ให้ถือว่าเสมอกนั คือ ไม่มีการใหค้ะแนนในเฟรมนั้น และตอ้งใหฝ่้ายท่ีข้ึนลูกแก่นเดิมนั้น เร่ิมตน้ข้ึนลูก

แก่นในเฟรมใหม่อีกคร้ัง ณ ฝ่ังสนามดา้นเดิม 

 4.10.12 การนบัคะแนน 

              4.10.12.1 ประเภททีม 4 คน (ลูกบอลคนละ 1 ลูก) 16 แตม้ / เกม 
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              4.10.12.2 ประเภทคู่ 2 คน (ลูกบอลคนละ 2 ลูก) 12 แตม้ / เกม 

              4.10.12.3 ประเภทเด่ียว (ลูกบอลคนละ 4 ลูก) 12 แตม้ / เกม 

 4.10.13 ใบบนัทึกคะแนน 

               4.10.13.1 เป็นความรับผดิชอบของหวัหนา้ทีมแต่ละทีมท่ีจะตอ้งเซ็นช่ือหลงัจบเกมการแข่งขนั เพื่อเป็น

การแสดงการยอมรับผลการแข่งขนัท่ีถูกตอ้ง แต่หากตอ้งการยืน่ค าประทว้งเพราะไม่เห็นดว้ยกบัผลการแข่งขนั

นั้น หวัหนา้ทีมจะตอ้งไม่เซ็นช่ือในใบบนัทึกผลดงักล่าว 

4.11 การก าหนดตัวผู้เล่น 

        4.11.1  หวัหนา้ทีม 

                     4.11.1.1 แต่ละทีมจะตอ้งแต่งตั้งหวัหนา้ทีม และแจง้ใหผู้ต้ดัสินทราบก่อนการแข่งขนั หวัหนา้ทีม

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงระหวา่งเกมได ้แต่สามารถเปล่ียนแปลงระหวา่งทวัร์นาเมน้ทไ์ด ้โดยตอ้งแจง้ใหผู้ต้ดัสิน

ไดท้ราบ ก่อนลงท าการแข่งขนัในเกมถดัไป 

         4.11.2 การหมุนตวัผูเ้ล่น 

                   4.11.2.1 ทีมอาจจะเลือกผูเ้ล่นคนใดมาเล่นลูกบอลก่อนหรือหลงัได ้แต่ผูเ้ล่นท่ีท าการข้ึนลูกแก่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้ล่นลูกบอลแรกเสมอ การหมุนตวัผูเ้ล่นอาจเปล่ียนแปลงล าดบัแตกต่างออกไประหวา่งเฟรมต่อ

เฟรมได ้อยา่งไรกต็าม หา้มผูเ้ล่นกล้ิงลูกเกินจ านวนของตนเองในแต่ละเฟรม 

 

4.12 ทีมยูนิฟายด์ 

         4.12.1 ทีมยนิูฟายด ์ประเภทคู่ จะประกอบไปดว้ย นกักีฬาพิเศษ 1 คน และนกักีฬาปกติ 1 คน 

         4.12.2 ทีมยนิูฟายด ์ประเภททีม จะประกอบไปดว้ย นกักีฬาพเิศษ 2 คน และนกักีฬาปกติ 2 คน 

         4.12.3 ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนกฎกติกา การข้ึนลูกแก่น ระหวา่งนกักีฬาพิเศษหรือนกักีฬาปกติ แต่สามารถ

บอกใหเ้ปล่ียนผูข้ึ้นลูกแก่น ตอนเปล่ียนเฟรม หรือ เปล่ียนเกมใหม่ได ้

4.13 ผู้เล่นส ารอง 

         4.13.1 ผูต้ดัสินจะตอ้งแจง้เตือน เร่ืองผูเ้ล่นส ารอง ท่ีตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อนการแข่งขนั มิฉะนั้นอาจถูก

ปรับแพใ้นเกมนั้นได ้

         4.13.2 ผูเ้ล่นส ารอง อนุญาตให้มีผู้เล่นส ารอง 1 คนต่อทีม ต่อเกมเท่าน้ัน ผูเ้ล่นส ารองสามารถลงไปเล่น

แทนผูเ้ล่นคนไหนในทีมของตวัเองกไ็ด ้และสามารถเปล่ียนผูเ้ล่น คนท่ีแตกต่างกนัไปในทีม ท่ีไม่ใช่ในเกม

เดียวกนักไ็ด ้
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         4.13.3 การเปล่ียนผูเ้ล่นส ารองระหวา่งเกม / อนุญาตใหเ้ปล่ียนผูเ้ล่นส ารองระหวา่งเกมได ้ในกรณีท่ีผู ้

เล่นตอ้งการใหก้ารรักษาพยาบาล หรือ ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ซ่ึงการเปล่ียนตวัผูเ้ล่นส ารอง แบบฉุกเฉินนั้น 

จะตอ้งเปล่ียนเม่ือจบเฟรมเท่านั้น แต่หากไม่สามารถรอให้จบเฟรมได้ ให้ถือว่าเฟรมน้ันเป็นโมฆะ  

 **** อยา่งไรกต็าม ผูเ้ล่นส ารองท่ีเปล่ียนตวัลงไปเล่นแทนท่ีแลว้นั้น จะตอ้งเล่นต่อเน่ืองจนจบเกม *** 

4.14 การปรับแพ้ 

         4.14.1 ทีมท่ีมีจ านวนผูเ้ล่นนอ้ยกวา่กติกาก าหนดไว ้จะถูกปรับเป็นฝ่ายแพใ้นการแข่งขนัแมทชน์ั้น 

4.15 เวลานอก 

          4.15.1 ผูต้ดัสินอาจอนุญาตใหเ้ป็นเวลานอกได ้หากเห็นวา่อยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่สามารถแข่งขนัต่อไป

ไดจ้ริง ๆ 

          4.15.2 ฝ่ายจดัการแข่งขนั อาจก าหนดเวลานอกไว ้จ ากดัไม่เกิน 10 นาที  

4.16 การแข่งขันล่าช้า 

          4.16.1 การตั้งใจท าใหเ้กมล่าชา้ 

                    4.16.1.1 หากผูต้ดัสินเห็นวา่ เป็นการจงใจท าใหก้ารแข่งขนัล่าชา้ โดยไม่มีเหตุผลอนัควร ผูต้ดัสิน

จะตอ้งตกัเตือน 

                     4.16.1.2 และหากยงัไม่พร้อมเล่นในทนัที ทีมท่ีล่าชา้นั้นจะถูกปรับใหเ้ป็นฝ่ายแพ ้

           4.16.2 เกมล่าชา้จากสภาวะอากาศ, จากส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้หรือจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึน 

                     4.16.2.1 ในกรณีเหล่าน้ี ใหถื้อเอาการตดัสินใจของหวัหนา้ฝ่ายจดัการแข่งขนั เป็นอนัส้ินสุด 

4.17 การเช็คต าแหน่งของลูก และนับคะแนน 

          4.17.1 หน่ึงในผูเ้ล่นของทีม สามารถเดนิมาดูต าแหน่งของลูก จากดา้นขา้งของสนามก่อนโยนลูกต่อไป

ได ้เช่นเดียวกนักบัตอนกรรมการก าลงัวดัระยะต าแหน่งของลูก และการใหค้ะแนน (เดนิมาดูได้) 

4.18 สถานการณ์อ่ืน ๆ 

        4.18.1 ลูกบอลแตกหกั 

                  4.18.1.1 ระหวา่งการแข่งขนั หากลูกบอชช่ี หรือลูกแก่น เกิดแตกเสียหายข้ึนมา ใหถื้อวา่เฟรมนั้นเป็น

โมฆะ 

                  4.18.1.2 ฝ่ายจดัการแข่งขนั มีหนา้ท่ีน าลูกบอชช่ี หรือลูกแก่นใหม่ มาทดแทนลูกท่ีแตกหกัเสียหาย 

        4.18.2 ความพร้อมของสนามแข่งขนั 

  4.18.2.1 ก่อนการแข่งขนั 
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                   4.18.2.1.1 ทุกสนามควรมีความพร้อม จนเป็นท่ีน่าพอใจของหวัหนา้ฝ่ายจดัการ

แข่งขนั ก่อนเร่ิมท าการแข่งขนั 

                  4.18.2.2 ระหวา่งแข่งขนั 

                      4.18.2.2.1 สนามอาจยงัไม่ตอ้งการซ่อมแซมในระหวา่งท าการแข่งขนั 

                      4.18.2.2.2 แต่สามารถเคล่ือนยา้ยวตัถุต่าง ๆ เช่น กอ้นหิน ถว้ยแกว้ หรือส่ิงกีดขวางใด ๆ 

ในระหวา่งแข่งขนัได ้ 

        4.18.3 สภาพสนามท่ีผิดปกติ 

                    4.18.3.1 หากฝ่ายจดัการแข่งขนัเห็นวา่ สนามแข่งขนัอยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถจะเล่นได ้อาจยติุและ

ยา้ยไปเล่นสนามอ่ืน หรือเล่ือนก าหนดเวลาแข่งขนัออกไป 

            4.18.4 การเคล่ือนลูกบอชช่ี หรือ ลูกแก่น 

                       4.18.4.1 หา้มผูเ้ล่นโยนลูกต่อไป จนกวา่ลูกแก่นหรือลูกบอลท่ีเพิ่งโยนไปนั้น หยดุสนิท 

            4.18.5 ตอ้งการช่วยเหลือ 

                       4.18.5.1 หากสภาพทางกายภาพของนกักีฬาตอ้งการใชต้วัช่วย ในการดูจุดต าแหน่งของลูก จะเป็น

ดุลยพินิจของฝ่ายจดัการแข่งขนั เพื่ออนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ตวัช่วย เช่น กลอ้งส่องทางไกล เพื่อดูระยะห่างของลูก 

                       4.18.5.2 อุปกรณ์ตวัช่วย เช่น กระด่ิง หรือ กรวยสีสะทอ้นแสง จะเป็นตวัช่วยในการมองเห็น 

ส าหรับนกักีฬาท่ีบกพร่องทางสายตา / ถา้เป็นกรวยจะวางไวใ้กลลู้กแก่นมากท่ีสุด ซ่ึงปกติจะวางไวด้า้นหลงัลูก

แก่น และจะยกออก ตอนท่ีลูกบอลถูกปล่อยออกจากมือนกักีฬา / แต่หากเป็นกระด่ิง จะสัน่ใหมี้เสียงอยูเ่หนือ

บริเวณลูกแก่น 

4.19 พฤติกรรมของผู้เล่น 

 4.19.1 ขณะเล่น 

                    4.19.1.1 นกักีฬาควรกา้วออกนอกขอบสนามทุกคร้ัง เพือ่ผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มกา้วเขา้มาเล่น 

        4.19.2 การแสดงความไม่มีน ้าใจนกักีฬา 

                   4.19.2.1 ผูเ้ล่นควรแสดงความมีน ้าใจเป็นนกักีฬาตลอดเวลา 

                   4.19.2.2 การแสดงออกใด ๆ ท่ีบ่งบอกถึงความไม่มีน ้าใจเป็นนกักีฬา เช่น ใชว้าจาดูถูกเหยยีด

หยาม มีกริยาท่าทางพฤติกรรมแสดงออก หรือใชค้  าพดูท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาอยา่งชดัเจน อาจถูกตดัสินใหอ้อกจาก

รายการแข่งขนัทนัที 
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4.20 เคร่ืองแต่งกาย  

 4.20.1 การแต่งกายท่ีเหมาะสม 

                   4.20.1.1 ผูเ้ล่นควรสวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง และกีฬาบอชช่ี 

 4.20.2 รองเทา้ 

                    4.20.2.1 ไม่อนุญาตใหผู้เ้ล่นสวมใส่รองเทา้ ท่ีท าใหพ้ื้นสนามแข่งขนัเสียหาย หรือเป็นเหตุท า

ใหพ้ื้นผวิของสนามเป็นหลุม  

                    4.20.2.2 แนะน าใหผู้เ้ล่นทุกคน ควรสวมใส่รองเทา้กีฬาชนิดหุม้ส้น 

 4.20.3 เคร่ืองแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม 

                     4.20.3.1 ผูเ้ล่นท่ีสวมใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้งนั้น อาจไม่ไดรั้บอนุญาต

ใหเ้ขา้ร่วมท าการแข่งขนั 

5. บทลงโทษ และการประท้วง 
5.1 ข้อบังคบัใช้  

 5.1.1 คือการตดัสินท่ีสามารถกระท าไดท้นัที โดยผูต้ดัสินท่ีไดรั้บการอนุญาต ซ่ึงผูต้ดัสินจะเป็นผูแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทีมทั้งสองทีมทราบ และช้ีแจงถึงการฟาวลท่ี์เกิดข้ึน 

           5.1.2 ทีมท่ีไดฟ้าวล ์อาจเลือกท่ีจะปฏิเสธการลงโทษของกรรมการตดัสิน คือ ยอมรับลูกบอลท่ีฟาวลน์ั้น 

และเล่นต่อไป (ใหย้ดึถือค าตดัสินของกรรมการเป็นอนัส้ินสุด เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 

5.2 ข้อก าหนดท่ีไม่ได้กล่าวไว้ 

           5.2.1 หากมีกรณีใด ๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นกติกา ใหถื้อเอาค าตดัสินช้ีขาดของหวัหนา้ฝ่ายจดัการแข่งขนัเป็น

อนัส้ินสุด  

5.3 การประท้วง  

           5.3.1 การประทว้งค าตดัสินของผูต้ดัสิน หรือหวัหนา้ฝ่ายจดัการแข่งขนั จะต้องจัดท าโดยผู้ท่ีผ่านการ

อบรมโค้ชบอชช่ีเท่านั้น ภายใน 15 นาทขีองการแข่งขัน และย่ืนต่อคณะกรรมการหรือหัวหน้าฝ่ายจัดการแข่งขัน

เพ่ือพจิารณา 

          5.3.2 หลงัจากนั้นคณะกรรมการตดัสิน จะพิจารณาบนพื้นฐานของความถูกตอ้งและยติุธรรม ใน

สถานการณ์ท่ีอาจไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงน้ี 
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5.4 การประท้วงปรับเป็นแพ้ 

       5.4.1 หากทีมถูกปรับเป็นแพ ้เน่ืองจากไม่ไดม้ารายงานตวัเพื่อแข่งขนัตามโปรแกรมท่ีจดัไว ้หรือกระท า

ฝ่าฝืนขอ้หา้มท่ีก าหนดไว ้จะไม่มีการรับค าร้องจากการยืน่ประทว้งใด ๆทั้งส้ิน 

5.5 กติกาเฉพาะ 

 5.5.1 ฟาวล ์– เส้นฟาวล ์

                  5.5.1.1 ทั้งการโยนลูกเพื่อท าคะแนน หรือ เพื่อตีออก ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายผูเ้ล่น รวมถึงเทา้ 

หรืออุปกรณ์ใด ๆท่ีผูเ้ล่นใชอ้ยู ่เช่น วีลแชร์ ไมค้  ้า ไมเ้ทา้ เป็นตน้ จะต้องไม่สัมผสัเส้นฟาวล์ จนกวา่จะปล่อยลูก 

และลูกสมัผสัพื้นสนามดา้นหนา้เส้นฟาวล ์

                  5.5.1.2 หากผูต้ดัสินเห็นลกัษณะเหล่านั้นอยา่งชดัเจน จะพจิารณาเป็นการฟาวล ์

                  5.5.1.3 และผูต้ดัสินจะถือการโยนลูกของผูเ้ล่น (ทีม) ท่ีฟาวลน์ั้น เป็นลูกเสีย 

                  5.5.1.4 ถา้เป็นไปได ้ผูต้ดัสินควรหาวิธีในการหยดุลูกท่ีปล่อยมาแลว้ ก่อนจะสมัผสัลูกแก่นหรือลูก

อ่ืน ๆ จากนั้นใหย้กลูกนั้นออกไป และแจง้ผูเ้ล่นใหท้ราบวา่ ลูกนีเ้ป็นลูกเสีย 

                  แต่หากลูกท่ีปล่อยออกมาแลว้นั้น ไปสัมผสัลูกแก่น หรือลูกอ่ืน ๆ จนเคล่ือนท่ีออกไปจากจุดเดิม ให้

ผูต้ดัสินน าลูกบอลท่ีเคล่ือนออกไปนั้น น ากลบัมาวางใกลจุ้ดต าแหน่งเดิมใหม้ากท่ีสุด และเล่นต่อไป 

            5.5.2 ลูกบอล หรือ ลูกแก่น 

                    5.5.2.1 หวัหนา้ผูต้ดัสินจะยงัไม่เรียกใหผู้เ้ล่นโยนลูกถดัไป จนกวา่ลูกแก่นหรือลูกท่ีเล่นอยูน่ั้นจะ 

หยุดสนิท 

                    5.5.2.2 แต่ถา้ผูเ้ล่น โยนลูกถดัไปก่อนท่ีลูกแก่น หรือลูกท่ีโยนไปแลว้นั้น อยูจ่ะหยดุสนิท ใหผู้ ้

ตดัสินหยดุลูกนั้นก่อน แต่หากหยดุไม่ทนั และไปสัมผสัลูกอ่ืน ๆ เคล่ือนท่ีออกไปจากจุดเดิมอีก ใหผู้ต้ดัสินน า

ลูกบอลท่ีเคล่ือนท่ีออกไปนั้น น ากลบัมาวางใกลจุ้ดต าแหน่งเดิมใหม้ากท่ีสุด และยกลูกท่ีฟาวลน์ั้นออกจาก

สนามเช่นกนั 

 5.5.3 ผูเ้ล่น เล่นลูกเกินจ านวนท่ีก าหนดไว ้ทั้งในประเภทคู่ และประเภททีม 

                   5.5.3.1 เม่ือผูเ้ล่น กล้ิงลูกเกินจ านวนของตนเอง ลูกท่ีเกนิ ให้ถือเป็นลูกเสีย 

                   5.5.3.2 ถา้เป็นไปได ้ผูต้ดัสินควรหาวิธีในการหยดุลูกท่ีปล่อยมาแลว้ ก่อนไปสัมผสัลูกแก่นหรือลูก

บอลลูกอ่ืน ๆ จากนั้นใหย้กลูกนั้นออกไป และแจง้ผูเ้ล่นใหท้ราบวา่ ลูกนีเ้ป็นลูกเสีย 

 แต่หากลูกท่ีปล่อยออกมาแลว้นั้น ไปสัมผสัลูกแก่น หรือลูกอ่ืน ๆ เคล่ือนท่ีออกไปจากจุดเดิม ใหผู้ ้

ตดัสินน าลูกบอลท่ีเคล่ือนออกไปนั้น น ากลบัมาวางใกลจุ้ดต าแหน่งเดิมใหม้ากท่ีสุด และเล่นต่อไป 
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 ในขอ้น้ีหมายถึงกรณีท่ี ผูเ้ล่นประเภทคู่ (2 คน) แต่ไปเล่นลูกบอล 3 ลูก เกินจากท่ีก าหนดไวเ้ล่นคนละ 2 

ลูก หรือ ผูเ้ล่นประเภททีม ( 4 คน) แต่ไปเล่นลูกบอล 2 ลูก เกินจากท่ีก าหนดไวเ้ล่นคนละ 1 ลูก 

                   5.5.3.3 ประเภทคู่ ผูเ้ล่น 2 คน จะมีผูเ้ล่น 1 คน เล่นบอลท่ีเหลือเพียงลูกเดียว 

                   5.5.3.4 ประเภททีม ผูเ้ล่น 4 คน จะเหลือผูเ้ล่นท่ีไม่ไดเ้ล่นบอล จึงตอ้งตดัสินใจวา่ จะเป็นใครท่ีไม่ได้

เล่นลูก 

       5.5.4 การฟาวล ์โดยการไปเคล่ือนยา้ยลูกของทีมตนเอง 

  5.5.4.1 ถา้ผูเ้ล่นไปเคล่ือนยา้ยลูกของทีมตวัเอง 1 ลูกหรือมากกวา่ ใหถื้อวา่ลูกเหล่านั้นเป็นลูก

เสีย และเล่นต่อไป 

   5.5.5 การฟาวล ์โดยการไปเคล่ือนยา้ยลูกของทีมฝ่ายตรงกนัขา้ม 

               5.5.5.1 หลงัจากลูกบอล ทั้ง 8 ลูกไดก้ล้ิงมาแลว้ หากมีผูเ้ล่นไปเคล่ือนยา้ยลูกบอลของทีมฝ่าย

ตรงกนัขา้ม 1 ลูกหรือมากกวา่ ใหถื้อเป็นคะแนนของทีมตรงกนัขา้มนั้น ตามจ านวนลูกท่ีถูกเคล่ือนยา้ยไป 

              5.5.5.2 แต่ถา้ผูเ้ล่นไปเคล่ือนยา้ยลูกบอลของทีมฝ่ายตรงกนัขา้ม 1 ลูกหรือมากกวา่ แต่ยงัคงมีลูกท่ียงั

ไม่ไดเ้ล่นเหลืออยู ่ผูต้ดัสินจะน าลูกท่ีถูกเคล่ือนยา้ยไปนั้น น ากลบัมาวางในต าแหน่งเดิมใหม้ากท่ีสุด และเล่น

ต่อไป 

    5.5.6 การฟาวล ์โดยผูเ้ล่นไปเคล่ือนยา้ยลูกแก่น 

             5.5.6.1 ถา้ลูกแก่นถูกเคล่ือนยา้ย โดยผูเ้ล่นทีมฝ่ายตรงขา้ม จะไดค้ะแนนตามจ านวนบอลท่ีเป็นคะแนน

อยูใ่นสนาม บวกจ านวนลูกบอลท่ียงัไม่ไดเ้ล่น 

             5.5.6.2 แต่ถา้ทีมท่ีไดฟ้าวล ์ไม่มีบอลท่ีเป็นคะแนนอยูใ่นสนาม และไม่มีบอลท่ียงัไม่ไดเ้ล่นเหลืออยู ่ผู ้

ตดัสินจะใหถื้อวา่เฟรมนั้นเป็นโมฆะ และเร่ิมตน้เฟรมนั้นใหม่อีกคร้ังทางดา้นฝ่ังท่ีเร่ิมเล่นเดิม 

5.6 การฟาวล์ โดยผู้ตัดสินไปเคล่ือนย้ายลูกแก่น / ลูกบอล ก่อนก าหนด 

      5.6.1 ขณะเล่น (บอลส่วนใหญ่เล่นไปแลว้) 

               5.6.1.1 หากผูต้ดัสินท่ีก าลงัวดัระยะ บงัเอิญไปถูกลูกแก่น หรือลูกท่ีเป็นคะแนนนั้น เคล่ือนยา้ยไปจาก

จุดเดิม ใหถื้อเฟรมนั้นเป็นโมฆะ และเร่ิมตน้เล่นเฟรมนั้นใหม่ ทางดา้นฝ่ังเดิม 

        5.6.2 หลงัจากเล่นบอลครบทุกลูกแลว้  

               5.6.2.1 หากผูต้ดัสินเห็นเป็นคะแนนอยา่งชดัเจน สามารถใหเ้ป็นคะแนนไดเ้ลย แต่หากไม่แน่ใจ ใหถื้อ

เฟรมนั้นเป็นโมฆะ และเร่ิมตน้เล่นเฟรมนั้นใหม่ ทางดา้นฝ่ังเดิม 

 



 36 

5.7 รบกวนขณะบอลเคล่ือนท่ี 

      5.7.1 โดยหน่ึงในผูเ้ล่นของทีมตนเอง 

              5.7.1.1 เม่ือผูเ้ล่นไปรบกวนลูกของทีมฝ่ายตนเอง ในขณะท่ีบอลก าลงัเคล่ือนท่ี ผูต้ดัสินเห็นเป็นลูก

ฟาวล ์และจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ล่นทราบวา่ ลูกท่ีโยนมาน้ันเป็นลูกเสีย 

             5.7.1.2 ถา้เป็นไปได ้ผูต้ดัสินควรหาวิธีในการหยดุลูกท่ีปล่อยมาแลว้ ก่อนสัมผสัลูกแก่นหรือลูกอ่ืน ๆ 

จากนั้นใหย้กลูกนั้นออกไป และแจง้ผูเ้ล่นใหท้ราบวา่ ลูกนีเ้ป็นลูกเสีย 

 แต่หากลูกท่ีปล่อยออกมาแลว้นั้น ไปสัมผสัลูกแก่น หรือลูกอ่ืน ๆ เคล่ือนท่ีออกไปจากจุดเดิม ใหผู้ ้

ตดัสินน าลูกบอลท่ีเคล่ือนออกไปนั้น น ากลบัมาวางใกลจุ้ดต าแหน่งเดิมใหม้ากท่ีสุด และเล่นต่อไป 

       5.7.2 โดยผูเ้ล่นทีมฝ่ายตรงกนัขา้ม 

                5.7.2.1 ถา้ผูเ้ล่นไปรบกวนหรือไปสมัผสัลูกของทีมฝ่ายตรงกนัขา้ม ในขณะท่ีบอลก าลงั

เคล่ือนท่ี ทีมนั้นจะถูกจบัฟาวล ์และทีมท่ีไดฟ้าวล ์สามารถเลือกการฟาวลไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 

                           5.7.2.1.1 ใหเ้ล่นลูกนั้นใหม่อีกคร้ัง 

                           5.7.2.1.2 ขอใหเ้ฟรมนั้นเป็นโมฆะ 

                           5.7.2.1.3 ปฏิเสธไม่เอาโทษ ยอมรับลูกท่ีรบกวน และเล่นต่อไป 

        5.7.3 โดยส่ิงท่ีท าใหมี้ผล ท าใหลู้กหยดุชะงกั 

                  5.7.3.1 ถา้ผูช้ม สัตว ์หรือวตัถุใด ๆ ไปสมัผสัขณะลูกเคล่ือนท่ี แต่ยงัไม่ไปสมัผสัถูกลูกอ่ืน จะ

ใหผู้เ้ล่นคนนั้น โยนลูกข้ึนมาใหม่ 

        5.7.4 โดยส่ิงท่ีท าใหมี้ผล ต่อต าแหน่งของลูก 

                 5.7.4.1 ถา้ผูช้ม สัตว ์หรือวตัถุใด ๆ ไปสมัผสัขณะลูกเคล่ือนท่ี และลูกนั้นไปสมัผสัลูกอ่ืน และ

เป็นคะแนนดว้ย ใหถื้อเฟรมนั้นเป็นโมฆะ 

         

 5.7.5 ส่ิงท่ีท าใหมี้ผล ต่อการเล่น 

                 5.7.5.1 การกระท าใด ๆ ท่ีไปสมัผสัท าใหต้ าแหน่งของลูกแก่น หรือลูกบอลของแต่ละทีม 

เพื่อใหลู้กบอลเขา้ไปใกลลู้กแก่นมากท่ีสุด ใหถื้อเฟรมนั้นถือเป็นโมฆะ 

                5.7.5.2 ในกรณีท่ีมีจ านวนลูกบอลหรือลูกแก่น จากสนามอ่ืนกระดอนหลุดเขา้มาในสนาม จน

ท าให ้ลูกบอลในสนามถูกเคล่ือนท่ีออกไป ลูกบอลท่ีเคล่ือนท่ีเหล่านั้นจะถูกน ากลบัมาวางใหใ้กลต้ าแหน่งเดิม

มากท่ีสุด โดยผูต้ดัสินและหวัหนา้ทีมทั้ง 2 ทีมรับทราบ กรณีเช่นน้ี นอกจากมีลูกเสียจากสนามอ่ืนกระดอนเขา้
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มาแลว้ อาจมีวตัถุอ่ืน ๆ / ผูช้ม / หรือสตัวต่์าง ๆ ท่ีอาจหลุดเขา้มาในสนามจนเป็นเหตุท าใหต้ าแหน่งของลูกบอล

เคล่ือนท่ีไดเ้ช่นกนั 

5.8 การส่งลูกบอลผดิสี 

       5.8.1 สามารถเปล่ียนลูกได ้

              5.8.1.1 หากผูเ้ล่นโยนลูกบอลผดิสี และลูกบอลนั้นไม่สามารถหยดุโดยผูเ้ล่น หรือผูต้ดัสินได ้จะตอ้งรอ

ใหลู้กท่ีโยนไปแลว้นั้นหยดุสนิท และใหผู้ต้ดัสินน าลูกสีท่ีถูกตอ้งมาวางแทนได ้

 5.8.2 ไม่สามารถเปล่ียนลูกได ้

                5.8.2.1 หากผูเ้ล่นโยนลูกบอลผดิสี และไม่สามารถเปล่ียนสีลูกนั้นแทนได ้ใหถื้อวา่เฟรมนั้นเป็นโมฆะ 

และใหเ้ร่ิมเล่นใหม่ทางดา้นฝ่ังเดิม 

5.9 การหมุนตวัผู้เล่นผดิ 

      5.9.1 การเล่นแตม้แรก 

              5.9.1.1 หากผูเ้ล่นในทีมข้ึนลูกแก่น และส่งลูกบอลลูกแรกเป็นคนละคนกนั ผูต้ดัสินจะน าลูกแก่นและ

ลูกบอลนั้นกลบัมาเร่ิมเล่นใหม่ 

             5.9.1.2 จากนั้นผูต้ดัสินจะใหที้มฝ่ายตรงขา้ม ไดสิ้ทธ์ิในการข้ึนลูกแก่น และบอลลูกแรกแทน ในฝ่ังเร่ิม

เล่นเดิม 

     5.9.2 การเล่นซ ้า 

             5.9.2.1 หากผูเ้ล่นส่งบอลลงไปซ ้า ทั้งท่ีลูกบอลของทีมตนเองเป็นลูก IN และทีมฝ่ายตรงขา้มยงัมีลูก

เหลืออยู ่ใหผู้ต้ดัสินพยายามหยดุบอลลูกนั้น ก่อนท่ีจะไปสมัผสัถูกลูกอ่ืน โดยใหถื้อลูกนั้นเป็นลูกเสีย และน า

ออกจากสนาม 

             5.9.2.2 แต่หากผูต้ดัสินไม่สามารถหยดุลูกบอลนั้นก่อนไปสัมผสัลูกอ่ืนได ้ใหผู้ต้ดัสินน าลูกบอล / ลูก

แก่น ท่ีเคล่ือนหลุดออกไปจากต าแหน่งนั้น กลบัมาวาง ณ จุดเดิมใหม้ากท่ีสุด และถือวา่ลูกนั้นเป็นลูกเสีย และ

น าออกจากสนาม  

6. กรรมการตัดสิน 

6.1 การคดัคา้น 

          6.1.1 การคดัคา้นผูต้ดัสิน 

                6.1.1.1 แต่ละทีมมีสิทธ์ิคดัคา้นการติดสินดว้ยเหตุผลใด ๆกไ็ด ้ก่อนเกมการแข่งขนัจะเร่ิมตน้ข้ึน 

               6.1.1.2  การคดัคา้นนั้น จะถูกพิจารณาและตดัสินโดย ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนั 
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          6.1.2  การมีส่วนร่วมเป็นผูต้ดัสิน 

                6.1.2.1 ไม่อนุญาตใหส้มาชิกของทีม หรือผูล้งทะเบียนเป็นผูเ้ล่นส ารอง มาเป็นผูช่้วยในการตดัสิน 

ในขณะท่ีทีมของตนเองก าลงัแข่งขนั 

6.2 ผูต้ดัสินส ารอง 

 6.2.1 ขณะแข่งขนั 

  6.2.1.1 ผูต้ดัสินส ารองอาจเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งการแข่งขนั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนั และหวัหนา้ทีม ของทั้ง 2 ทีม เท่านั้น 

 6.2.2 การเพิ่มผูต้ดัสิน 

               6.2.2.1 อาจจดัใหมี้ผูต้ดัสินเพิ่มข้ึน ในระหวา่งเกมการแข่งขนั โดยไดรั้บอนุญาตจากประธาน

ฝ่ายจดัการแข่งขนั 

          6.2.3 การร้องขอ 

                 6.2.3.1 อาจมีการร้องขอใหเ้ปล่ียนผูต้ดัสินระหวา่งการแข่งขนัได ้หากทีมมีเหตุผลเสนอต่อ

ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนัเพียงพอ 

6.3 ชุดยนิูฟอร์มผุต้ดัสิน 

 6.3.1 ชุดผูต้ดัสินควรเป็นชุดท่ี ผูเ้ล่นสามารถสงัเกตไดง่้าย และชดัเจน 

 

7. ค านิยามค าศัพท์การเล่น 

   7.1 ลูกดี คือ ลูกท่ีไดโ้ยนลงไปในสนามแลว้ 

   7.2 ลูกเสีย คือ ลูกท่ีถูกตดัสินเป็นลูกฟาวล ์หรือผดิกฎกติกา เช่น 

         7.2.1 ลูกเสียจากการท าผิดกติกา 

         7.2.2 ลูกท่ีโยนหลุดออกนอกสนาม 

        7.2.3 ลูกท่ีสัมผสับุคคล หรือวตัถุใด ๆ ภายนอกสนาม 

         7.2.4 ลูกท่ีสัมผสัขอบดา้นบน ของขอบสนาม 

         7.2.5 ลูกท่ีสมัผสัส่วนท่ีอยูเ่หนือสนาม 

        7.2.6 ลูกท่ีเกิดจากการท่ีเทา้ ไปสัมผสัเส้นฟาวล ์

        7.2.7 ลูกท่ีเกิดจากการเคล่ือนยา้ยลูกของทีมตวัเอง 

        7.2.8 ลูกท่ีเกิดจากผูเ้ล่นในทีม ไปสมัผสัลูกขณะเคล่ือนท่ี 
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        7.2.9 ลูกท่ีเล่นซ ้า ก่อนท่ีลูกแก่นหรือลูกบอลท่ีเพิ่งโยนไป และยงัหยดุไม่สนิท 

  7.3 ลูกบอชช่ี คือ ลูกบอลท่ีใชเ้ล่น (ลูกขนาดใหญ่) 

  7.4 ลูกแก่น คือ ลูกบอลขนาดเลก็ 

  7.5 การตีหรือการยงิ คือ การกล้ิงลูกบอลท่ีมีความเร็วและแรง จนชนกระดานดา้นหลงั (หากผิดเป้าหมาย) 

  7.6 การกระทบช่ิง คือ การเล่นลูกกระทบกบัขอบกระดาน ซ่ึงสามารถกระท าไดด้า้นขา้งทั้งสองขา้ง และ

ดา้นหลงั 

   7.7 การท าคะแนน คือ การโยนลูกเขา้ไปใกลลู้กแก่น เพื่อใหไ้ดค้ะแนน 

   7.8 เฟรม คือ ช่วงการแข่งขนัระหวา่งเกม ท่ีเล่นลูกจากดา้นใดดา้นหน่ึง ของสนามและมีคะแนนเกิดข้ึน 

   7.9 บอล IN คือ ลูกบอลท่ีผูต้ดัสินท่ีเห็นแลว้ หรือวดัระยะแลว้ และแจง้เป็นลูกท่ีใกลลู้กแก่น หรือเป็นลูกท่ีได้

คะแนน 

7.10 ฟาวล ์คือ การท าใด ๆ ท่ีฝ่าฝืน หรือผดิกฎกติกาท่ีก าหนดไว.้   

 

*****************************************************************************                     
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กติกาสเปเชียลโอลมิปิคไทย 
 

การแข่งขันกฬีาฟุตบอล 
 
การแข่งขนัฟุตบอลในกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ใชร้ะเบียบและกติกาของ FIFA  ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ใด ๆ ใหถื้อ
ปฏิบติัตามระเบียบและกติกาของสเปเชียลโอลิมปิค 
 
หมวด  ก  :  ประเภทของการแข่งขัน 
1. ฟุตบอลทีม 11 คน ใชก้ฏของ FIFA 
2. ฟุตบอลทีม 5 คน (กลางแจง้) 
3. การแข่งขนัฟุตซอล ใชก้ฏของ FIFA 
4. ฟุตบอลทีม 7 คน  
5. การแข่งขนัยนิูฟายดที์ม 11 คน 
6. การแข่งขนัยนิูฟายดที์ม 5 คน 
7. การแข่งขนัยนิูฟายดที์ม 7 คน 
 

การแข่งขนัในรายการขา้งล่างน้ีเหมาะกบันกักีฬาท่ีมีความสามารถต ่า 
8. การแข่งขนัทกัษะเด่ียว 
 
หมวด ข  :  การแบ่งดวิช่ัิน (Division) 
1. การแข่งขนัประเภททีมสามารถแบ่ง Division โดยการใชท้กัษะทีมในการประเมินผลก่อนส่งผลการแข่งขนั

เพื่อไปคดัเลือก 
2. ในการคดัเลือกทีมแบ่งการประเมินผลไดเ้ป็น 2 ทีม คือ ทีม5 คนใชเ้วลา 8 นาที และ ทีม 11 คน ใชเ้วลา        

15 นาที 
3. คณะกรรมการการจดัแบ่ง Division ตอ้งไดท้ าการประเมินผูรั้กษาประตูดว้ย 
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หมวด ค :  กฏกติกาการแข่งขัน 

 
1. การเล่นฟุตบอลทีม 5 คน  

1.  ผูเ้ล่น 
- สนามในการแข่งขนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาด 50 เมตร * 35 เมตร  ขนาดเลก็ 40 เมตร * 30 เมตร  

สนามเลก็เหมาะส าหรับนกักีฬาท่ีมีความสามารถต ่า 
- สนามการแข่งขนั (ดูขนาดผูเ้ล่นทีม 5 คน) 
- ขนาดของประตูกวา้ง 4 เมตร  สูง 2 เมตร 
- ขอแนะน าวา่พื้นท่ีเล่นควรจะเป็นสนามหญา้ 

2. ลูกบอล (ขนาดเหมือนกบัผูเ้ล่น 11 คน) ขนาดเบอร์ 4 ส าหรับรุ่นอาย ุ8-12 ปี และเบอร์ 5 ส าหรับผูเ้ล่นทุก
คน 

3. จ านวนของผูเ้ล่น 
- จ านวนของผูเ้ล่นนั้นใหก้ าหนดโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ในการแข่งขนักีฬาสเปเชียล        

โอลิมปิคเวิร์ลเกมส์นั้นจ านวนของผูเ้ขา้แข่งขนัไม่เกิน 10 คน 
- ผูเ้ล่นในแต่ละทีมควรมีผูเ้ล่น 5 คน และจะตอ้งมี 1 คนท่ีเป็นผูรั้กษาประตู และตอ้งมีผูเ้ล่นไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน 
- การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นไม่จ ากดัจ านวน (ผูเ้ล่นสามารถกลบัลงไปเล่นไดอี้กหลงัจากไดเ้ปล่ียนตวัแลว้) 

การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นสามารถเปล่ียนไดทุ้กเวลาในขณะท่ีบอลออกนอกเส้น ในระหวา่งการเล่น 
หลงัจากยงิประตูได ้ระหวา่งพกับาดเจบ็  โคช้ตอ้งใหส้ญัญานกบัผูต้ดัสิน หรือ ผูก้  ากบัเส้น เพีอ่ท่ีจะ
ท าการเปล่ียนตวั ผูเ้ล่นเพยีงแต่เดินออกจากสนามเม่ือผูต้ดัสินใหส้ญัญาน 

4. อุปกรณ์ในการเล่น (เหมือนกบัผูเ้ล่นทีม 11 คน) 
- เส้ือตอ้งมีเบอร์ติดอยู ่
- สนบัแขง้ตอ้งมี 

5. ผูต้ดัสิน 1 คน 
6. ผูก้  ากบัเส้น 2 คน 
7. ระยะเวลาในการแข่งขนั 

- ระยะเวลาในการแข่งขนัแบ่งเป็นคร่ึงละ 15 นาที  พกัระหวา่งการแข่งขนั 5 นาที ผูต้ดัสินตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการเรียกนกักีฬาท าการแข่งขนั 
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- การต่อเวลาเม่ือไดค้ะแนนเสมอกนั โดยใชร้ะบบ “Golden goal” คร่ึงละ 5 นาที (ทีมใดยงิเขา้ประตู
ก่อนเป็นผูช้นะ) ถา้เกมส์การแข่งขนัยงัเสมอกนัอยู ่กใ็หใ้ชก้ารยงิท่ีจุดโทษ (ใหดู้การแข่งขนัทีม      
11 คน) 

8. การเข่ียบอล (ใชร้ะบบทีม 11 คน) 
การเล่นตอ้งเร่ิมโดยผูเ้ล่นคนหน่ึงเตะลูก (เตะลูกบอลซ่ึงวางน่ิงอยู ่ณ จุดศูนยก์ลางของสนาม) เขา้ไปใน
แดนของคู่ต่อสู้ก่ึงกลางสนาม ลูกบอลจะยงัไม่อยูใ่นการเล่นถา้ไม่เคล่ือนท่ีไปไกลอยา่งนอ้ยมีระยะ
เท่ากบัเส้นรอบวงของลูกบอล และจะไม่ถือวา่ไดเ้ตะเร่ิมเล่นแลว้โดยถูกตอ้ง ผูเ้ตะจะเล่นลูกบอลนั้นซ ้า
ไม่ไดจ้นกวา่จะไดถู้กหรือเล่นโดยผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงเสียก่อน 

9. การเตะบอลและบอลออกนอกเขตสนาม 
- ลูกบอลออกเส้นขา้ง ใหเ้ตะลูกบอลเขา้มา 
- ลูกบอลออกเส้นหลงัโดยฝ่ายรับใหเ้ป็นลูกเตะมุม 
- ลูกบอลออกนอกเส้นหลงัโดยฝ่ายรุก ใหผู้รั้กษาประตูส่งเขา้เล่นโดยการขวา้งดว้ยมือ 

10. Goal Clearance 
10.1 การเร่ิมเล่นดยผูรั้กษาประตูหากผดิกติกาใหเ้ร่ิมเล่นใหม่ (ผูต้ดัสินใหค้ าแนะน าและบอกกติกา   

ใหผู้รั้กษาประตูทราบ) 
10.2 จากการทุ่มของผูรั้กษาประตู ถา้ลูกฟุตบอลนั้นไดส้มัผสัโดยผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มและอยูใ่นเขต 

โทษ ใหท้ าการทุ่มใหม่อีกคร้ัง 
10.3 การเร่ิมเล่นโดยผูรั้กษาประตูโดยการส่งลูกออกจากเขตประตูผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้มไม่สามารถ 

สมัผสัลูกบอลก่อนลูกบอลผา่นเส้นคร่ึงสนาม (หากท าผดิกติกาขอ้น้ีใหผู้เ้ล่นฝ่ายถูกไดเ้ตะ Free  
Kick) บนเส้นขา้งสนามในแนวเดียวกนักบัจุดเกิดเหตุ 

11. การนบัประตู (เหมือนทีม 11 คน)  ใหถื้อวา่เป็นประตูในเม่ือลูกบอลไดผ้า่นเส้นประตูเขา้ไปในระหวา่งเสา
ประตูทั้งสอง และภายใตค้านประตู โดยผูเ้ล่นฝ่ายรุกไม่ไดข้วา้ง หรือใชมื้อ หรือแขนท าใหลู้กบอลนั้นเขา้
ไปในประตู นอกจากผูรั้กษาประตูซ่ึงอยูภ่ายในเขตโทษของตน 

12. การท าฟาลว์และพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผูเ้ลน้จะถูกลงโทษตามกติกา (ใชก้ติกาของฟุตซอล)  
13. การเร่ิมเตะใหม่ ยกเวน้ 

การไดลู้กเตะฟรีคลิกนั้นผูรั้บจะเป็นฝ่ายไดโ้ดยอยูใ่นเขตโทษ โดยเร่ิมจากการทุ่มของผูรั้กษาประตู 
14. การไดลู้กฟรีคลิก 

ฝ่ายตรงกนัขา้มตอ้ง ถอยออกไปอยา่งนอ้ย 5 เมตรจากบอลท่ีจะเตะลูกฟรีคลิก 
15. การเตะลูกโทษ 
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การเตะจุดโทษนั้นตอ้งอยูห่่างจากเส้น 7 เมตร ผูเ้ล่นทุกคนยกเวน้คนท่ีจะเตะลูกบอลตอ้งอยูห่่างจากเส้น
จุดโทษ  ผูรั้กษาประตูจะตอ้งยนือยูใ่นเขตของตวัเองจนกวา่จะไดมี้การเตะลูกโทษ 

16. การเตะลูกเขา้เล่นใหใ้ชก้ติกาของฟุตซอล 
16.1 เม่ือลูกฟุตบอลไดอ้อกเส้นขา้งไป ตอ้งมีการเตะลูกฟุตบอลเขา้มาในสนาม ในจุดท่ีลูกบอลออก 

ไป โดยผูเ้ล่นจากฝ่ายตรงขา้มท่ีไม่ถูกฟุตบอลเป็นผูท่ี้เตะเขา้ และลูกฟุตบอลกต็อ้งวางเป็นท่ี
ก่อนท่ีจะท าการเตะ  ลูกบอลไม่สามารถเล่นไดจ้นกวา่ลูกฟุตบอลไดถู้กสมัผสัโดยผูเ้ล่นคนอ่ืน 
ผูเ้ล่นจากฝ่ายตรงขา้มตอ้งถอยห่างมา 5 เมตรจากจุดท่ีจะท าการเตะ 

16.2 ไม่สามารถท าคะแนนไดโ้ดยการใชเ้ตะลูกเขา้ 
16.3 ผูรั้กษาประตูไม่สามารถรับลูกบอลไดเ้ม่ือลูกฟุตบอลไดเ้ตะเขา้มา 

17. การเตะลูกจากมุม ฝ่ายตรงขา้มตอ้งห่างจากจุดเตะมุม   5  เมตร 
 
หมายเหตุ 

1. การแข่งขนัใชก้ติกาของ  FIFA 
2. การตดัสินวินิจฉยัปัญหาใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
3. การตดัสินของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

หมวด    :  กฬีาฟุตบอล การประเมินทีมทักษะ 
คะแนนนกักีฬาแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บการประเมินและส่งใหก้บัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฟุตบอล 
การทดสอบไดถู้กก าหนดข้ึนเพื่อช่วยใหผู้ต้ดัสินมีความคิดพื้นฐานในการประเมินความสามารถในระดบัทีมใน
การแข่งขนั โดยคณะกรรรมการไดใ้ชแ้บบประเมินไปแบ่ง Division   
 
ในการประเมินผลช่วยใหส่้งเสริมประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพือ่ท าการแทนท่ี ในการสงัเกตหรือการประเมิน 
1. ฟุตบอล การประเมินทีมทกัษะ การเล้ียงลูก 

1.1  อุปกรณ์ 
การเล้ียงลูก 12 เมตร มี กรวย 5 อนั (สูงประมาณ 18 น้ิว) ห่างกนั 2 เมตร วางเหล่ือมกนัประมาณ  
0.5 เมตร มีลูกฟุตบอล 3 – 5 ลูกท่ีจุดเร่ิมตน้ 

1.2 การประเมิน 
- เวลา 1 นาที 
- ผูเ้ล่นเล้ียงลูกฟุตบอลเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ออ้มไปตามกรวย 
- ผูเ้ล่นตอ้งเล้ียงไปท่ีจุดเส้นชยั (ลูกบอลตอ้งหยดุ) และวิ่งกลบัท่ีจุดเร่ิมตน้ 
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- ถา้มีเวลาเหลือ ใหผู้เ้ล่นเร่ิมเล้ียงไปใหม่และท าซ ้ ากนัอีก 
- ผูเ้ล่น ๆ ไปเร่ือย ๆ จนกวา่เวลา 1 นาทีผา่นไป 
- สัญญาณการเป่านกหวีดจะดงัเม่ือ 1 นาที และเป็นการส้ินสุดการแข่งขนั 
1.3   คะแนน 

ผูเ้ล่นจะได ้5 คะแนนเม่ือลูกบอลผา่นกรวย (จะไดค้ะแนน 25 คะแนนเม่ือวิ่งไดดี้) กรวยท่ีลม้ลงไม่นบั 
 
2. ฟุตบอล (ประเมินทีมทกัษะ)  การควบคุมบอลและผา่นบอล 

2.1 อุปกรณ์ 
-  ใชก้รวย 2 อนัท าเป็นประตู กวา้ง 5 เมตร และ ห่าง 7 เมตรจากจุดยงิ 
-   ลูกฟุตบอล 4- 8 ลูก (ถา้ลูกฟุตบอลนอ้ย ใหใ้ช ้4 ลูกไดแ้ต่ตอ้งมีระบบการหมุนเวยีนมาใหก้บัโคช้) 

2.2 การประเมิน 
- เวลา 1 นาที 
- โคช้เป็นผูส่้งบอลใหก้บัผูเ้ล่น 
- ผูเ้ล่นตอ้งรอบอลท่ีจุดเร่ิมตน้ 
- ผูเ้ล่นตอ้งเล้ียงลูกใหเ้ขา้ไปท่ีประตู 
- โคช้สามารถบอกใหเ้ล้ียงลูกไปซา้ยหรือไปขวาเพื่อไปเขา้ท่ีประตู 
- บอลลูกท่ี 1 – ขวา/ บอลลูกท่ี 2 ซา้ย/ บอลลูกท่ี 3 ขวา 
- ผูเ้ล่นสามารถเล้ียงลูกใหใ้กลท่ี้สุดก่อนท่ีจะยงิไปท่ีประตู 
- โคช้สามารถส่งบอลต่อไปไดเ้ม่ือผูเ้ล่นมายนืท่ีจุดเร่ิมตน้ 
- หลงัจาก 1 นาที สัญญานนกหวีดจะดงัข้ึนเม่ือส้ินสุดการประเมิน 

2.3 คะแนน 
ผูเ้ล่นจะไดค้ะแนน 10 คะแนน ส าหรับการยงิประตูท่ีสวยงาม   
ลูกบอลท่ียงิไปถูกกรวยสามารถไดค้ะแนน 

 
3. ฟุตบอล การประเมินทีมทกัษะ การยงิประตู 

2.1 อุปกรณ์ 
-  การยงิลูกโทษในเขตจุดโทษ ในสนามกีฬาปกติ 
-  ฟุตบอล 4 – 8 ลูก วางไวใ้นเขตจุดโทษ (ถา้มีลูกฟุตบอลนอ้ย ใหใ้ชลู้กฟุตบอล 4 – 5 ลูกและมีการใช ้

           ระบบหมุนเวียนลูกฟุตบอล 
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2.2 การประเมิน 

- ผูเ้ล่นเร่ิมท่ีจุดโทษ วิ่งไปท่ีลูกบอลลูกแรก เกบ็บอล เล้ียงลูกไปท่ีจุดโทษแลว้ยงิ พยายามยงิฟุตบอล
ในอากาศไปท่ีประตู 

- ผูเ้ล่นสามารถยงิไดจ้ากระยะไหนกไ็ดเ้ม่ือยนือยูใ่นจุดโทษ 
- สญัญานนกหวีดจะดงัข้ึน เม่ือถึงเวลา 1 นาที 

2.3 คะแนน 
ผูเ้ล่นจะได ้10 คะแนน เม่ือยงิฟุตบอลในอากาศไปท่ีประตู และ 5 คะแนนเม่ือลูกฟุตบอลอยูท่ี่พื้นดิน 
ก่อนท่ีจะยงิเขา้ประตู 

 
 
 
 

แปลจาก  2004 – 2007 Revised  Special Olympics Summer Sports Rule  :  FOOTBALL  (as of March 2006)  
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กติกาเทเบิลเทนนิสสเปเชียลโอลมิปิคไทย 
 

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) 
 
หมวด ก.  การแบ่งการแข่งขนั 

1. ประเภทเด่ียว 
2. ประเภทคู่ 
3. ประเภทคู่ผสม 
4. การแข่งขนัวีลแชร์ 
5. การแข่งขนัทกัษะเด่ียว 
6. คู่ยนิูฟายด ์
7. คู่ยนิูฟายดผ์สม 

 

การแข่งขนัดงัรายการขา้งล่างน้ี เหมาะสมกบันกักีฬาท่ีมีความสามารถต ่า 
8.  Target Serve 
9.   Racket Bounce 
10. Return Shot 

 
หมวด ข   กติกาเทเบิลเทนนิส 
1. โต๊ะ 

o พื้นหนา้ดา้นบนของโต๊ะเรียกวา่ พื้นผวิโต๊ะ จะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีความยาว 2.74 เมตร ความกวา้ง
1.525 เมตร และจะตอ้งสูงไดร้ะดบัโดยวดัจากพื้นท่ีตั้งข้ึนมาถึงพื้นผวิโต๊ะสูง 76 เซนติเมตร 

o พื้นผวิโต๊ะอาจท าดว้ยวสัดุใด ๆ กไ็ด ้ แต่จะตอ้งมีความกระดอนสม ่าเสมอเม่ือเอาลูกเทเบิลเทนนิส
มาตรฐานท้ิงลงในระยะสูง 30 เซนติเมตร  ซ่ึงวดัจากพื้นผวิโต๊ะจนลูกกระดอนข้ึนมาประมาณ              
23 เซนติเมตร พื้นผวิโต๊ะจะตอ้งเป็นสีเขม้และเป็นสีดา้นไม่สะทอ้นแสง ขอบดา้นบนพื้นผวิโต๊ะทั้ง       
4 ดา้น จะทาดว้ยเส้นสีขาว มีขนาดกวา้ง 2 เซนติเมตร เส้นของพื้นผวิโต๊ะดา้นยาว ทั้งสองขา้งเรียกวา่ 
“เส้นขา้ง”  เส้นของพื้นผวิโต๊ะดา้นกวา้งเรียกวา่  “เส้นสกดั” 

o พื้นผวิโต๊ะแบ่งออกเป็นแดนเท่า ๆ กนั  กั้นดว้ยตาข่ายขึงตั้งฉากกบัพื้นผวิโต๊ะ 
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o ส าหรับประเภทคู่ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนเท่า ๆ กนั ดว้ยเส้นสีขาวมีขนาดกวา้ง 3 
มิลลิเมตร โดยขีดขนานกบัเส้นขา้งเรียกวา่ “เส้นกลาง” และใหถื้อวา่เส้นกลางน้ีเป็นส่วนหน่ึงของคอร์ด
ดา้นขวาของโต๊ะดว้ย 

o พื้นผวิโต๊ะใหร้วมถึงขอบบนสุดของโต๊ะ แต่ไม่รวมถึงดา้นขา้งของโต๊ะท่ีอยูต่  ่ากวา่ขอบบนสุดของโต๊ะ  
ลงมา 

 

2. ส่วนประกอบของตาข่าย 
o ตาข่ายจะตอ้งขึงตึงดว้ยเชือกซ่ึงผกูติดปลายยอดเสา ซ่ึงตั้งตรงสูงจากพื้นผวิโต๊ะ 15.25 เซนติเมตร  
o ตาข่ายจะตอ้งขึงตึง และยดึโดยมีความยาว 183 เซนติเมตร และยืน่ออกไปจากเส้นขา้งของโต๊ะถึงตวัเสา

ดา้นละ 15.25 เซนติเมตร ส่วนล่างสุดของตาข่ายตลอดแนวยาวจะตอ้งอยูชิ่ดกบัพื้นผวิโต๊ะและส่วน
ปลายสุดของตาข่ายทั้งสองขา้งจะตอ้งอยูชิ่ดกบัเสาใหม่มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

o ส่วนประกอบของตาข่ายจะประกอบไปดว้ย ตาข่าย ท่ีแขวน และเสาตั้ง รวมไปถึงท่ีจบัยดึกบัโต๊ะ    
 เทเบิลเทนนิส 

 

3.  ลูกเทเบิลเทนนิส 
o ลูกเทเบิลเทนนิสจะตอ้งกลมและมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 40 มิลลิเมตร 
o ลูกเทเบิลเทนนิสจะตอ้งมีน ้าหนกั 2.7 กรัม 
o ลูกเทเบิลเทนนิสจะตอ้งท าดว้ยเซลลูลอยด ์หรือวสัดุพลาสติกอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยใหมี้สีขาว สีส้ม 

และเป็นสีดา้น 
 

4.  ไมเ้ทเบิลเทนนิส 
o ไมเ้ทเบิลเทนนิสจะมีรูปร่าง ขนาด หรือน ้าหนกัอยา่งไรกไ็ด ้ 
o หนา้ไมจ้ะตอ้งแบน เรียบ และแขง็ 
o อยา่งนอ้ยท่ีสุด 85 % ของความหนาของไม ้จะตอ้งท าดว้ยไมธ้รรมชาติ 
o ชั้นท่ีอดัอยูติ่ดภายในหนา้ไมซ่ึ้งท าดว้ยวสัดุอ่ืนใด เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ กลาซไฟเบอร์ หรือ กระดาษ

อดั จะตอ้งมีความหนาไม่เกิน 7.5 % ของความหนาทั้งหมดของไม ้หรือไม่เกิน 0.35 เซนติเมตร สุดแท้
แต่กรณีใดจะมีค่านอ้ยกวา่ 

o หนา้ไมเ้ทเบิลเทนนิสดา้นท่ีใชใ้นการตีลูกจะตอ้งมีวสัดุปิดทบั วสัดุนั้นจะเป็นยางเมด็ธรรมดาแผน่
เดียวกนั โดยหนัเอาเมด็ออกมาดา้นนอก และไม่มีฟองน ้ารองรับ แผน่ยางชนิดน้ีเม่ือปิดทบัหนา้ไมแ้ละ
รวมกบักาวแลว้ จะตอ้งมีความหนาทั้งส้ินไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือแผน่ยางแผน่เดียวกนัชนิดมีฟองน ้า
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รองรับโดยจะหนัเอาเมด็ยางอยูใ่นหรือเอาเมด็ยางอยูด่า้นนอกกไ็ด ้ แผน่ยางชนิดน้ีเม่ือปิดทบัหนา้ไม้
และรวมกบักาวแลว้ จะตอ้งมีความหนาทั้งส้ินไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 

o วสัดุปิดทบัหนา้ไมจ้ะตอ้งปิดทบัคลุมตลอดหนา้ไมด้า้นนั้น ๆ และจะตอ้งไม่เกินขอบของหนา้ไม้
ออกไป ยกเวน้ส่วนท่ีใกลก้บัดา้มจบัท่ีสุด และท่ีวางน้ิวอาจจะหุม้หรือไม่หุม้ดว้ยวสัดุใด ๆ กไ็ด ้ ซ่ึง
อาจจะถูกพิจารณาวา่เป็นส่วนหน่ึงของดา้มจบั 

o เม่ือเร่ิมการแข่งขนั และเม่ือใดกต็ามท่ีผูเ้ล่นเปล่ียนไมเ้ทเบิลเทนนิสระหวา่งการแข่งขนั ผูเ้ล่นจะตอ้ง
แสดงไมเ้ทเบิลเทนนิสท่ีเขาเปล่ียนใหก้บัคู่แข่งขนัและกรรมการผูต้ดัสินตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง 

o หนา้ไมเ้ทนนิสดา้นหน่ึงจะตอ้งเป็นสีแดงสวา่ง และอีกดา้นหน่ึงจะตอ้งเป็นสีด า โดยไม่ค านึงวา่หนา้ไม้
ดา้นนั้นจะใชตี้ลูกเทเบิลเทนนิสหรือไม่จะตอ้งมีสีกลมกลืนอยา่งสม ่าเสมอ ไม่สะทอ้นแสง ตามขอบ
ของไมเ้ทเบิลเทนนิสจะตอ้งไม่สะทอ้นแสงหรือมีส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นสีขาว 

o การเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยของความสม ่าเสมอของผิวหนา้ไม ้ วสัดุปิดทบั หรือความไม่สม ่าเสมอของสี
หรือขนาด เน่ืองจากการเสียหายจากอุบติัเหตุ   การใชง้านหรือสีจาง  อาจจะอนุญาตใหใ้ชไ้ดโ้ดยมี
เง่ือนไขวา่เหตุเหล่านั้นไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัต่อคุณลกัษณะของผวิหนา้ไมห้รือผวิวสัดุปิดทบั 

 

5. ค าจ ากดัความ 
o การตีโต ้คือ ระยะเวลาท่ีลูกอยูใ่นการเล่น 
o การตีโตท่ี้ไม่มีผลไดค้ะแนนเรียกวา่ “ส่งใหม่” 
o การตีโตท่ี้มีผลไดค้ะแนน เรียกวา่ “ไดค้ะแนน” 
o มือท่ีถือไมเ้ทเบิลเทนนิส เรียกวา่ “แร๊กเกต แฮนด”์ 
o มือในขณะท่ีไม่ไดถื้อไมเ้ทเบิลเทนนิส เรียกวา่ “มืออิสระ” 
o ถา้ผูเ้ล่นสมัผสัลูกดว้ยไมเ้ทเบิลเทนนิสขณะท่ีถือ หรือ สมัผสัมือขณะท่ีถือไมต้ั้งแต่ขอ้มือลงไป เรียกวา่  

“การตีลูก”  คือ ผูเ้ล่น 
o ถา้ผูเ้ล่นหรือส่ิงใด ๆ ท่ีเขาสวมใส่หรือถืออยู ่ สมัผสัถูกลูกในขณะท่ีลูกก าลงัอยูใ่นการเล่น โดยท่ีลูกนั้น

ยงัไม่ไดก้ระทบแดนของเขาหลงัจากท่ีฝ่ายตรงขา้มตีลูกมาให ้ และลูกนั้นยงัไม่ผา่นพื้นผวิโต๊ะ หรือลูก
นั้นยงัไม่พน้เส้นสกดัเรียกวา่ “ขวางลูก”  คือ ผูเ้ล่น 

o ผูตี้ลูกเทเบิลเทนนิสคร้ังแรกในการตีโต ้เรียกวา่  “ผูส่้ง” 
o ผูท่ี้ตีลูกเทเบิลเทนนิสคร้ังท่ี 2 ในการตีโต ้เรียกวา่  “ผูรั้บ” 
o ผูต้ดัสิน คือบุคคลท่ีถูกแต่งตั้งข้ึนเพื่อควบคุมเกมการแข่งขนั 
o ผูช่้วยผูต้ดัสิน  คือ ผูท่ี้ถูกแต่งตั้งข้ึนเพื่อช่วยผูต้ดัสินในการตดัสิน 
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o ส่ิงใด ๆ ท่ีผูเ้ล่นสวมใส่หรือถือ หมายถึงส่ิงใด ๆ กต็ามท่ีผูเ้ล่นสวมใส่ หรือท่ีก าลงัถืออยูใ่นขณะท่ี
เร่ิมตน้ตีโต ้

o ลูกเทเบิลเทนนิสจะถูกพจิารณาวา่ผา่นหรือออ้มตาข่าย ถา้ลูกผา่นตาข่าย ผา่นใตเ้สาตาข่าย หรือผา่นดา้น
นอกเสาตาข่ายท่ียืน่ออกไป หรือในกรณีท่ีตีลูกแลว้กระดอนถอยหลงัขา้มตาข่ายกลบัมาดว้ยแรงหมุน
ของมนัเอง 

o เส้นสกดั ใหร้วมไปถึงเส้นสกดัสมมติท่ีต่อออกไปในแนวเดียวกนัดว้ย 
 
หมวด  ค    กฏกติกาการแข่งขนั 
1. กติกาขั้นพื้นฐานส าหรับประเภทเด่ียวและประเภทคู่ 

1.1   เกมการแข่งขนั 
 ผูเ้ล่นหรือคู่เล่นท่ีท าคะแนนได ้ 11 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ เวน้เสียแต่ถา้ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายท า 
คะแนนได ้10 คะแนนเท่ากนัจะตอ้งเล่นต่อไป โดยฝ่ายใดท าคะแนนไดม้ากกวา่อีกฝ่ายหน่ึง 2  คะแนน
ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ 

1.2   แมตชก์ารแข่งขนั 
 ในหน่ึงแมตชป์ระกอบดว้ยผูช้นะ 2 ใน 3 เกม 

1.3  ล าดบัการส่ง รับ และแดน 
1.3.1  สิทธ์ิในการเลือกก่อนจะใชว้ิธีเส่ียงทายโดยการใชเ้หรียญโยน 
1.3.2   ผูท่ี้ชนะในการเส่ียงทายมีสิทธ์ิเลือกดงัต่อไปน้ี 

1.3.2.1  เลือกส่ง เลือกรับ หรือเลือกแดนอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
1.3.2.2  สละสิทธ์ิใหผู้แ้พใ้นการเส่ียงทายเป็นฝ่ายเลือกก่อน 
1.3.2.3 ในประเภทคู่ ฝ่ายซ่ึงมีสิทธ์ิในการส่งลูกก่อน จะตอ้งเลือกวา่ใครจะเป็นผูส่้งก่อน 

-  ในเกมแรก และฝ่ายรับจะเป็นผูรั้บ ส าหรับในเกมถดัไปของแมตซ์นั้นฝ่ายส่งจะ 
     เป็นผูเ้ลือกส่ง โดยฝ่ายรับจะเลือกผูท่ี้จะเป็นผูรั้บ  
-   ส าหรับในเกมถดัไปของแมตซ์นั้นฝ่ายส่งจะเป็นผูเ้ลือกส่ง โดยฝ่ายรับจะมีผูรั้บ 
    กคื็อผูท่ี้ส่งใหเ้ขาในเกมก่อนหนา้นั้นเอง 

1.4  การเปล่ียนแดน 
ผูเ้ล่นหรือคู่เล่นจะตอ้งเปล่ียนแดนทนัที เม่ือการแข่งขนัในแต่ละเกมส์ส้ินสุดลงสลบักนัจนจบแมตซ์ และ
ในการแข่งขนัเกมส์สุดทา้ย ผูเ้ล่นจะตอ้งเปล่ียนแดนทนัทีเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าคะแนนได ้ 5  คะแนน 
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1.5   ล าดบัการเล่น 
  1.5.1   ประเภทเด่ียว ฝ่ายส่งไดส่้งลูกอยา่งถูกตอ้ง ฝ่ายรับจะตีโตก้ลบัไป หลงัจากนั้นฝ่ายส่งและฝ่ายรับ 
              จะผลดักนัตีโต ้
  1.5.2   ประเภทคู่ ผูส่้งลูกของฝ่ายส่งจะส่งลูกไปยงัฝ่ายรับ ผูรั้บของฝ่ายรับจะตอ้งตีลูกกลบัแลว้คู่ของ 
              ฝ่ายจะตีลูกกลบัไป จากนั้นคู่ของฝ่ายรับกจ็ะตีลูกกลบัไปเช่นน้ีสลบักนัในการโตลู้ก 

 
1.6  การเปล่ียนเสิร์ฟ 

1.61   ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายจะผลดักนัส่งลูกฝ่ายละ 2 คะแนน  จนกระทัง่การแข่งขนัเกมสุดทา้ย หรืออยา่ง 
          นอ้ยผูเ้ล่นทั้งสองคนหรือคู่เล่นท าคะแนนได ้10 คะแนน หรือเม่ือน าระบบการแข่งขนัแบบเร่ง 
           เวลามาใชก้ารตีลูกและรับลูกสลบักนัเหมือนเดิม การส่งจะผลดัการส่งฝ่ายละ 1 คะแนน 

       1.6.2  ประเภทคู่ 
1.6.2.1   ฝ่ายซ่ึงมีสิทธิในการส่งก่อน จะตอ้งเลือกวา่ใครจะเป็นผูส่้งก่อน 
1.6.2.2   ฝ่ายรับจะเป็นผูรั้บ 
1.6.2.3   ฝ่ายส่งจะเป็นผูเ้ลือกส่ง 
1.6.2.4   ฝ่ายส่งจะเป็นผูเ้ลือกส่ง โดยฝ่ายรับจะมีผูรั้บ 

1.6.3  ทั้งฝ่ายส่งและฝ่ายรับ ตีโตส้ลบักนัไป จนกระทั้งจบเกมส์หรือท าคะแนนได ้20 คะแนน 
1.6.4  ในการแข่งขนัประเภทคู่ ผูรั้บกลายเป็นผูส่้งบา้ง โดยส่งใหก้บัคู่ของผูท่ี้ส่งลูกให ้

 
1.6.5  เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าคะแนนได ้10 คะแนน  การรับและการส่งใหท้ าเหมือนกนั ยกเวน้ผูเ้ล่นแต่ 
          ละคน  การส่งผลดักนัส่งจนกระทั้งจบเกมการแข่งขนั 
1.6.6  ผูเ้ล่นหรือคู่เล่นท่ีท าการส่งลูกก่อนจะไดรั้บการตีโตก้ลบัสลบักนัไปจนกระทัง่จบเกมการแข่งขนั 

1.7   การผดิล าดบัในการส่ง การรับและแดน 
1.7.1   ถา้ผูเ้ล่นไม่ไดเ้ปล่ียนแดนกนัเม่ือถึงคราวตอ้งเปล่ียนแดน กรรมการผูต้ดัสินจะยติุการเล่นทนัทีท่ี 
           ทราบ  และจะเร่ิมเล่นใหม่โดยเปล่ียนแดนกนัใหถู้กตอ้งตามล าดบัท่ีจดัไวต้ั้งแต่เร่ิมการแข่งขนัของ 
           แมตชน์ั้นต่อจากคะแนนท่ีท าได ้
1.7.2   ถา้ผูเ้ล่นส่งหรือรับผดิลูกผดิล าดบั กรรมการผูต้ดัสินจะยติุการเล่นทนัทีท่ีไดค้น้พบขอ้ผิดพลาดและ 
           จะท าการเร่ิมเล่นใหม่ โดยผูเ้ล่นและผูรั้บท่ีควรจะเป็นผูส่้งและผูรั้บตามล าดบัท่ีไดจ้ดัไวต้ั้งแต่เร่ิมการ 

     แข่งขนัของแมตชน์ั้นต่อจากคะแนนท่ีท าได ้ 
1.7.3   กรณีใด ๆ กต็าม คะแนนทั้งหมดซ่ึงท าไวไ้ดก่้อนท่ีจะคน้พบขอ้ผดิพลาดใหถื้อวา่ใชไ้ด ้



 51 

1.8   การส่งลูก 
1.8.1   เม่ือเร่ิมส่งลูก ลูกเทเบิลเทนนิสตอ้งวางเป็นอิสระอยูบ่นฝ่ามือของมืออิสระ โดยแบฝ่ามือออกและลูก 
           ตอ้งหยดุน่ิง   
1.8.2  ทั้งลูกเทเบิลเทนนิสและไมเ้ทเบิลเทนนิสจะตอ้งอยูเ่หนือพื้นผวิโต๊ะตลอดเวลาท่ีเร่ิมท าการส่งลูกจน 
           กระทัง่ไม่ไดก้ระทบลูกไปแลว้ 
1.8.3  ในการส่งลูก ผูส่้งจะตอ้งโยนลูกข้ึนไปขา้งบนดว้ยมือใหใ้กลเ้คียงกบัเส้นตั้งฉากมากท่ีสุด และใหสู้ง 
           จากจุดท่ีลูกออกจากฝ่ามือไม่นอ้ยกวา่ 16 เซนติเมตร 
1.8.4   ผูส่้งจะตีลูกไดใ้นขณะท่ีลูกเทเบิลเทนนิสไดล้ดระดบัจากจุดสูงสุดลงแลว้ เพื่อใหลู้กกระทบแดนของ 
           ผูส่้งก่อนแลว้ขา้มหรือออ้มตาข่ายไปกระทบแดนของฝ่ายรับ 
1.8.5  ส าหรับประเภทคู่ ลูกเทเบิลเทนนิสจะตอ้งกระทบคร่ึงแดนขวาของผูส่้งก่อนแลว้ขา้มหรือออ้มตาข่าย 
          ไปกระทบคร่ึงแดนขวาของฝ่ายรับ 
1.8.6  ในการส่งลูก ผูส่้งไม่สามารถส่งลูกไดใ้นขณะท่ีเล่น ผูส่้งจะไม่ไดค้ะแนน 
1.8.7  ในการส่งลูก ขณะท่ีลูกกระทบหนา้ไม ้จะตอ้งอยูน่อกเส้นสกดัทางดา้นผูส่้ง หรืออาณาเขตสมมุติท่ีต่อ 
           ออกไปจากเส้นสกดั และตอ้งไม่เลยส่วนท่ีไกลท่ีสุดของล าตวัออกไปทางดา้นหลงั ยกเวน้ แขน  
           ศีรษะ หรือขา 
1.8.8  เป็นความรับผดิชอบของผูเ้ล่นท่ีจะตอ้งส่งลูกใหผู้ต้ดัสินหรือผูช่้วยผูต้ดัสินเห็น โดยไม่มีการกล่าวเตือน 

   1.8.8.1  ยกเวน้ถา้ผูต้ดัสินสงสยัในลกัษณะการส่งลูก แต่ทั้งเขาและผูช่้วยผูต้ดัสินไม่มัน่ใจวา่ผูส่้งได ้
                ส่งลูกถูกตอ้งตามกติกาในโอกาสแรกของแมตชน์ั้น จะท าการเตือนผูส่้งโดยยงัไม่ไดต้ดั 
                คะแนน  ส าหรับในคร้ังต่อไปในแมตชเ์ดียวกนันั้น หากผูส่้งเดิมยงัคงส่งลูกท่ีเป็นขอ้สงสยัใน 
                ท านองเดียวกนั หรือลกัษณะน่าสงสยัอ่ืน ๆ อีก ผูส่้งจะเสียคะแนนทนัทีโดยไม่มีการเตือน 
  1.8.8.2  ผูส่้งอาจไดรั้บการอนุโลมไดบ้า้ง หากผูส่้งคนนั้นแจง้ใหผู้ต้ดัสินทราบถึงการหยอ่นสมรรถภาพ 
               ทางกาย จนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถส่งลูกไดถู้กตอ้งตามกติกา ทั้งน้ีตอ้งแจง้ใหผู้ต้ดัสินทราบ 
               ก่อนการแข่งขนัทุกคร้ัง 

1.9  ลูกท่ีใหส่้งใหม่ 
การตีโตก้นัซ่ึงถือใหเ้ป็นการส่งใหม่ ถา้ลูกท่ีฝ่ายส่งไดไ้ปกระทบส่วนต่าง ๆ ของตาข่าย แลว้ขา้มไปแดน
ของฝ่ายรับโดยถูกตอ้ง หรือส่งไปกระทบส่วนต่าง ๆ ของเน็ตแลว้ ฝ่ายรับหรือคู่ฝ่ายรับขวางลูกหรือตีลูก
ก่อนท่ีลูกจะตกกระทบแดนของเขาในเส้นสงักดั 
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1.10  ลูกซ่ึงอยูใ่นการเล่น 
   ลูกซ่ึงอยูใ่นการเล่นนบัตั้งแต่ลูกไดห้ยดุน่ิงก่อนท่ีจะท าการส่งลูกจนกระทัง่ ลูกไดส้มัผสักบัส่ิงอ่ืน ๆ  
   นอกจากพื้นผวิโต๊ะ ส่วนต่าง ๆ ของเน็ต ไมเ้ทเบิลเทนนิสขณะท่ีถืออยู ่หรือมือท่ีถือไมเ้ทนนิสตั้งแต่ขอ้มือ 
    ลงไป การตีโตซ่ึ้งถึกสัง่ใหเ้ป็นลูกท่ีใหส่้งใหม่ หรือไดค้ะแนน 

1.11   การเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 
   การตีโตซ่ึ้งถือใหเ้ป็นการส่งใหม่ ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

- ถา้ลูกฝ่ายส่งไดส่้งไปกระทบส่วนต่าง ๆ ของตาข่ายแลว้ขา้มไปในแดนของผูรั้บโดยถูกตอ้ง  
หรือไปส่งกระทบส่วนต่าง ๆ ของเน็ตแลว้ ฝ่ายรับหรือคู่ฝ่ายรับขวางลูกก่อนท่ีจะลูกกระทบ
แดนของเขาไปในเส้นสกดั 

- ในความเห็นของผูต้ดัสิน ถา้ลูกท่ีส่งออกไปแลว้ ฝ่ายรับหรือคู่รับยงัไม่พร้อมท่ีจะรับ โดยมีขอ้
แมว้า่ฝ่ายรับหรือคู่ของฝ่ายรับไม่พยายามตีลูก 

- ในความเห็นของผูต้ดัสินหากมีเหตุรบกวนนอกเหนือการควบคุมของผูเ้ล่น จนท าใหก้ารส่ง 
การรับหรือการเล่นนั้นเสียไป 

- ถา้การเล่นยติุโดยการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการเล่น 
- เพื่อเตือนหรือลงโทษผูเ้ล่น 
- ในความเห็นของผูต้ดัสิน หากเห็นวา่สภาพการเล่นถูกรบกวนอนัจะเป็นผลต่อการเล่น 

 
10.12  เสียคะแนน 

    ผูเ้ล่นจะเสียคะแนนในกรณีดงัน้ี 
- ถา้ผูเ้ล่นไม่สามารถส่งลูกไดถู้กตอ้ง 
- ถา้ผูเ้ล่นไม่สามารถรับลูกไดถู้กตอ้ง 
- ถา้ผูเ้ล่นขวางลูก 
- ถา้ผูเ้ล่นตีลูกเทเบิลเทนนิสดว้ยหนา้ไมท่ี้ไม่ถูกตอ้ง 
- ถา้ผูเ้ล่นหรือส่ิงใดกต็ามท่ีผูเ้ล่นสวมใส่หรือถืออยูท่  าใหพ้ื้นผวิโต๊ะเคล่ือนท่ีในขณะท่ีลูกยงัอยูใ่นการ

เล่น 
- ถา้มืออิสระของผูเ้ล่นสมัผสัพื้นผวิโต๊ะในขณะท่ีลูกยงัอยูใ่นการเล่น 
- ถา้ผูเ้ล่นหรือส่ิงใดกต็ามท่ีผูเ้ล่นสวมใส่หรือถืออยูท่  าใหพ้ื้นผวิโต๊ะเคล่ือนท่ีในขณะท่ีลูกยงัอยูใ่นการ

เล่น 
- ในประเภทคู่ ถา้ผูเ้ล่นตีลูกผดิล าดบั ยกเวน้ในการรับส่งลูก 



 53 

 
 
2.   การแข่งขนัส าหรับวีลแชร์ 

2.1  ผูแ้ข่งขนัทุกตอ้งท่ีแข่งในวีลแชร์ 
- เบาะรองนัง่ขนาดใด ๆ กไ็ด ้ท่ีท ามาจากยางโปร่งส าหรับท าท่ีนอน 
- รถนัง่วีลแชร์ไม่จ าเป็นตอ้งมีท่ีรองหลงั 

2.2  โต๊ะไม่ควรมีส่ิงกีดขวางในการขยบัตวัและลอ้หลงันั้นสามารถเคล่ือนยา้ยไปไดข้องผูแ้ข่งขนัวีลแชร์ 
2.3  ในการแข่งขนัผูรั้บลูกกจ็ะตอ้งตีลูกกลบัไปยงัฝ่ายตรงขา้ม แต่อยา่งไรกต็ามถา้ผูรั้บตีลูกก่อนท่ีลูกจะ

ขา้มเส้นขา้งหรือรับลูกกระเดง้คร้ังท่ี 2 ในแดนของผูรั้บ การรับลูกถือไดว้า่สมบูรณ์แลว้ 
- ในการแเข่งขนัวีลแชร์ผูเ้ล่นไม่จ าเป็นตอ้งรับลูกบอลท่ีอยูสู่งมากกวา่จากการใชมื้ออิสระ  ผูเ้ล่นใน

คร้ังน้ีอาจจะถือลูกเทเบิลเทนนิสและตีโตใ้นอริยบทต่าง ๆ ได ้ โดยไม่ตอ้งไปค านึงถึงวิธีการต่าง ๆ  
ไม่หมุนลูกบอกทางลูกเทนนิส  การรับผิด  ชอบในาการส่งลูกไปยงัฝ่ายตรงขา้มท าการตรวจสอบ
โดยผูต้ดัสิน 

2.3 ในระหวา่งการแข่งขนัผูแ้ข่งขนัวีลแชร์สามารถสมัผสัพื้นผวิโต๊ะดว้ยมือเปล่า ๆ ได ้ โดยไม่เสียคะแนน 
แต่อยา่งไรกต็ามผูแ้ข่งขนัวีลแชร์ไม่สามารถใชมื้อเปล่า ๆ ในการตีโตลู้กกลบัไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง  

2.4  ผูแ้ข่งขนัวีลแชร์เทา้อาจจะไม่ไดส้มัผสัพื้นดินในระหวา่งการแข่งขนั 
2.5  ผูแ้ข่งขนัวีลแชร์ไม่สามารถยกเบาะรองหนงัใหเ้ห็นไดช้ดัในการแข่งขนั 
2.6 ในการเล่นประเภทคู่ ลูกเทเบิลเทนนิสอาจลงไปเส้นขา้งของฝ่ายรับในขา้งขวาของโต๊ะ ผูเ้ล่นส่งลูกไป

และผูรั้บกรั็บลูก ทั้งผูเ้ล่นหรือคู่เล่นตีโตส้ลบักนัไป ผูเ้ล่นวีลแชร์ไม่ยืน่ส่ิงใด ๆ ไปในเส้นกลางของโต๊ะ 
ผูต้ดัสินจะใหค้ะแนนกบัฝ่ายตรงขา้มถา้ผูเ้ล่นไดย้ืน่ส่ิงใดไปในโตะ๊ 

 
3.   การแข่งขนัทกัษะเด่ียว 

3.1  การโยนเหรียญเส่ียงทาย 
นกักีฬาใชมื้อเดียวหรือสองมือในการโยนลูกเทเบิลเทนนิสในอากาศใชเ้วลาประมาณ 30 วินาที  
ถา้นกักีฬาสามารถจบัลูกเทเบิลเทนนิสไดก้ไ็ดค้ะแนน 1 คะแนนในแต่ละคร้ัง แต่ถา้นกักีฬาไม่สามารถ
จบัลูกเทเบิลเทนนิสไดก้ใ็หโ้ยนอีกและคอยนบัคะแนน 

3.2  Racket Bounce 
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ใหน้กักีฬาตีลูกกระเดง้โดยใชไ้มเ้ทเบิลเทนนิสโดยจบัเวลาประมาณ 30วินาที โดยลูกเทเบิลเทนนิสถูก
ไมเ้ทเบิลเทนนิสในแต่ละคร้ังได ้ 1 คะแนน ถา้นกักีฬายงัไม่สามารถท าไดก้ใ็หล้องใหม่และคอยนบั
คะแนน 
 

3.3  Forehand Volley 
นกักีฬายนืขา้งโต๊ะซ่ึงจะมีคนส่งลูกใหอ้ยูอี่กขา้งหน่ึง ใชลู้กเทเบิลเทนนิสทั้งหมด 5 ลูก โดยผูรั้บลูก
จะตอ้งตีลูกเทเบิลเทนนิสแบบหนา้ไม ้ นกักีฬาจะได1้ คะแนน ถา้ตีลูกไปอีกขา้งหน่ึง ลูกเทเบิลเทนนิส
ตอ้งตกลงบนโต๊ะเทเบิลเทนนิสจึงจะไดค้ะแนน  

3.4  Backhand Volley 
 เหมือนกนักบั Forehand Volley ยกเวน้ผูส่้งลูกเทเบิลเทนนิสส่งแบบหลงัไม ้

3.5  การเสริฟ์ลูก 
นกักีฬาตอ้งเสริฟ์ลูกเทเบิลเทนนิส 5 ลูกจากดา้นขวาไปดา้นซา้ยของโต๊ะเทเบิลเทนนิส  
ลูกเทเบิลเทนนิสไปตกยงัดา้นท่ีถูกตอ้งกจ็ะไดค้ะแนน 1 คะแนน 

3.6  คะแนนรวมสุดทา้ย 
การแข่งขนัทกัษะเด่ียวทั้งหมดใหน้ าคะแนนทั้งหมดมารวมกนัจะไดย้อดรวมของการแข่งขนัทกัษะเด่ียว 

 
4.  การแข่งขนัคู่ยนิูฟายดแ์ละคู่ผสมยนิูฟายด ์

- ในการแข่งขนัคู่ยนิูฟายดค์วรประกอบไปดว้ยนกักีฬาพิเศษและคู่พาร์ทเนอร์ 
- ในทีมการแข่งขนัยนิูฟายดค์วรก าหนดล าดบัของการเสิร์ฟ 
 
ในการแข่งขนัรายการขา้งล่างน้ีเหมาะส าหรับนกักีฬาท่ีมีความสามารถต ่า 

 

5. เป้าหมายในการส่งลูกเทเบิลเทนนิส 
นกักีฬาจะตอ้งส่งลูกเทเบิลเทนนิส 5 ลูกจากทางดา้นขวา และอีก 5 ลูกจากทางดา้นซา้ยของโต๊ะเทเบิล
เทนนิส และถา้ลูกเทเบิลเทนนิสไดล้งไปยงัเป้าหมายไดถู้กตอ้งกจ็ะได ้1 คะแนนต่อคร้ัง 

6. การตีลูกกระเดง้โดยใชไ้มเ้ทเบิลเทนนิส 
นกักีฬาใชไ้มเ้ทเบิลเทนนิสตีลูกเทเบิลเทนนิสใหล้อยไปในอากาศ โดยใชเ้วลา30 วินาที 
ถา้นกักีฬาไม่สามารถควบคุมลูกได ้กใ็หใ้ชลู้กเทเบิลเทนนิสใหม่แลว้นบัคะแนน 
นกักีฬาใชเ้วลา 30 วินาทีในการแข่งขนั 2 รอบ คะแนนท่ีสูงท่ีสุดในแต่ละรอบตอ้งมีการจดบนัทึกไว ้

7. การตีลูกโตก้ลบั 
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- นกักีฬายนือยูท่างดา้นหน่ึงของโต๊ะเทเบิลเทนนิส คนท่ีท าการส่งลูกมายงันกักีฬาตอ้งอยูอี่กขา้งหน่ึง 
- คนส่งลูกใหน้กักีฬาจะตอ้งส่งลูกเทเบิลเทนนิสโดยการตีแบบหนา้มือ 
- การไดค้ะแนนนั้น นกักีฬาจะตอ้งสามารถตีลูกเทเบิลเทนนิสกลบัมายงัอีกขา้งได ้โดยท่ีลูกเทเบิลเทนนิส

นั้นตกลงโต๊ะจึงนบั 1 คะแนน ถา้ลูกเทเบิลเทนนิสตกไปท่ีตาข่ายและตกขา้งท่ีนกักีฬาอยูก่จ็ะไม่ได้
คะแนน 

- นกักีฬาจะตอ้งตีลูกทั้งหมด 5 ลูก 
- คะแนนสุงสุดท่ีจะไดท้ั้งหมด 25 คะแนน 

ระเบียบการแข่งขนั 
1. การเสิร์ฟใหลู้กปิงปองกระดอนจากพื้นไดห้น่ึงคร้ัง  แลว้ใหตี้ขา้มตาข่ายได ้ ทั้งน้ีตอ้งใดรั้บความ

ยนิยอมตามขอ้ตกลงของผูจ้ดัการทีม  และนกักีฬานั้น ๆ 
2. ใชก้ติกาการแข่งขนัของ  ITTF 
3. กติกานอกเหนือจากระเบียบการแข่งขนัคร้ังน้ี ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
4. ค าตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัถือเป็นส้ินสุด 

 
 

แปลจาก 2004-2007 Revised  Special Olympics Summer Sports Rule : TABLE TENNIS (as of March 2006)  
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กติกากฬีาบาสเกตบอล สเปเชียลโอลมิปิค 
 

กติกากีฬาบาสเกตบอล สเปเชียลโอลิมปิคอยา่งเป็นทางการนั้น   จะใชค้วบคุมในการแข่งขนักีฬาสเป
เชียลโอลิมปิค ทั้งหมด เพราะถือเป็นกีฬาสากล ซ่ึงสเปเชียลโอลิมปิคไดต้ั้งกฎกติกาชนิดน้ี โดยอา้งขอ้มูลกฎ
กติกาของ สหพนัธ์บาสเกตบอลนานาชาติ หรือ (ฟีบา้) ซ่ึงสามารถคน้หาไดท้างเวป็ไซด ์www.fiba.com  โดยจะ
น ากฎกติกาของ FIBA หรือ International Governing Body (NGB) มาใชบ้งัคบั ยกเวน้ หากมีขอ้ใดท่ีขดัแยง้กบั
กติกาบาสเกตบอลของสเปเชียลโอลิมปิค ในกรณีใหย้ดึหลกักฏกติกาบาสเกตบอลของสเปเชียลโอลิมปิค โดย
สามารถอา้งอิงจาก http://resources.specialolympics.org/article1.aspx เพื่อคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
จรรยาบรรณ, มาตราฐานการฝึกซอ้ม, การรักษาพยาบาลและความปลอดภยั, การจดัระดบัความสามารถ, การ
มอบรางวลั, หลกัเกณฑค์วามกา้วหนา้ของการแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึน และประเภททีมยนิูฟ่ายด ์
รายการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

รายการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการท่ีสเปเชียลโอลิมปิคก าหนดไว ้ ซ่ึงในแต่ละรายการนั้น ไดจ้ดัใหมี้ความ
เหมาะสมกบันกักีฬาในทุกระดบัความสามารถ เพื่อใหไ้ดมี้โอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนั ซ่ึงแต่ละทีม (โปรแกรม) 
สามารถตดัสินใจเลือกรายการ และ/หรือ ขอค าแนะน าการด าเนินจดัการแข่งขนัในแต่ละรายการได ้ ซ่ึงถือเป็น
หนา้ท่ีท่ีผูฝึ้กสอนตอ้งรับผิดชอบในการน าเสนอวิธีการฝึกซอ้ม รวมถึงการเลือกชนิดรายการ ใหเ้หมาะสมกบั
ทกัษะและความสนใจของนกักีฬาแต่ละคน 

1. การเล้ียงลูกเร็ว 
2. การแข่งขนัทกัษะส่วนบุคคล 
3. ทกัษะบาสเกตบอลประเภททีม 
4. การแข่งขนัประเภททีม 
5. การแข่งขนัประเภท 3 ต่อ 3 คร่ึงสนาม 
6. การแข่งขนัประเภททีม ยนิูฟายด ์
7. การแข่งขนัประเภททีมยนิูฟายด ์3 ต่อ 3 คร่ึงสนาม 

 
สนาม และ อุปกรณ์ 
1. การแข่งขนัส าหรับนกักีฬาชาย ในรุ่นอาย ุ 12 ปีข้ึนไป ใชลู้กบาสเกตบอล ขนาดเบอร์ 7 (เส้นรอบวงระหวา่ง 
749 – 780 มิลลิเมตร หรือ 29.5 – 30.7 น้ิว และน ้าหนกัระหวา่ง 567 – 650 กรัม หรือ 20 – 23 ออนซ์) 
2. การแข่งขนัส าหรับนกักีฬาหญิง ในรุ่นอาย ุ12 ปีข้ึนไป ใชลู้กบาสเกตบอล ขนาดเบอร์ 6 (เส้นรอบวงระหวา่ง 
724 – 737 มิลลิเมตร หรือ 28.5 – 29 น้ิว และน ้าหนกัระหวา่ง 510 – 567 กรัม หรือ 18 – 20 ออนซ์) 

http://www.fiba.com/
http://resources.specialolympics.org/article1.aspx
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3.กาแข่งขนัส าหรับนกักีฬาชายและหญิง ในรุ่นอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ใชลู้กบาส ขนาดเบอร์ 5 (เส้นรอบวงระหวา่ง 
686 – 724 มิลลิเมตร หรือ 27 – 28.5 น้ิว และน ้าหนกัระหวา่ง 397 – 454 กรัม หรือ 14 – 16 ออนซ์) 
4. กีฬาบาสเกตบอลจะประกอบดว้ย แป้น, ห่วง และตาข่าย ส าหรับการแข่งขนัทัว่ไป ห่วงบาสเกตบอลจะสูงจาก
พื้น 3.05 เมตร (10 ฟุต) ขณะท่ีการแข่งขนัในรุ่นเลก็ ห่วงบาสเกตบอลจะสูงจากพื้น 2.44 เมตร (8 ฟตุ) 
 
กติกาการแข่งขัน 
การเลีย้งลูกด้วยความเร็ว 
 
 
                                             (  ติดปะ - รูปภาพประกอบ ) 
 
  
 
 
อุปกรณ์ 

1) ตลบัเทปวดัระยะ 
2) เทปกาวติดพื้น หรือ ชอลค์ 
3)   ลูกบาสเกตบอล 1 ลูก  (ในการแข่งขนัส าหรับผูห้ญิงและรุ่นเลก็ จะใชลู้กบาสเกตบอลลูกเลก็ (เบอร์ 
6)   ท่ีมีขนาด 72.4 เซนติเมตร (28.5 น้ิว) เส้นรอบวงระหวา่ง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์) 
4) นาฬิกาจบัเวลา 
 5) ผูน้บัจ านวนคร้ัง 
6) นกหวีด 

b. ก าหนดเส้นวงกลม เส้นรัศมีกวา้ง 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 น้ิว) 
c. กติกา 

1) นกักีฬาควรใชมื้อเดียวในการเล้ียงลูก 
2) นกักีฬาจะตอ้งเลือกยนื หรือนัง่ในรถวลีแชร์ หรือเกา้อ้ีชนิดอ่ืน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ขณะท าการ
แข่งขนั 
3) ใหน้กักีฬา เร่ิมและหยดุการเล้ียง เม่ือไดย้นิสญัญานนกหวีด 
4) วตัถุประสงค ์ใหน้กักีฬาเล้ียงลูกใหไ้ดจ้ านวนคร้ังใหม้ากท่ีสุด ภายในเวลา 60 วนิาที 
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5) ขณะท่ีเล้ียงลูก ผูเ้ล่นจะตอ้งอยูภ่ายในพื้นท่ีวงกลมท่ีก าหนด 
6) หากลูกบาสเกตบอลกล้ิงหลุดออกนอกพื้นท่ีวงกลมออกไป จะตอ้งรีบเกบ็ลูกส่งคืนท่ีมือผูเ้ล่น เพื่อ
ด าเนินการเล้ียงลูกต่อไป 

 
 
d. การใหค้ะแนน 

1) นกักีฬาจะไดรั้บคร้ังละ 1 คะแนนท่ีเล้ียงลูกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายใน 60 วินาที 
2) การนบัคะแนนจะส้ินสุดทนัที หากนกักีฬาท าลูกบาสเกตบอลหลุดออกนอกพื้นท่ีวงกลม ครบในคร้ัง
ท่ี 3 

b. การแข่งขันทักษะส่วนบุคคล 
ซ่ึงมีการแข่งขนัทกัษะส่วนบุคคล 2 ระดบั คือ  

ระดบัท่ี 1 
การแข่งขนัทกัษะส่วนบุคคลในระดบัท่ี 1 น้ีมี 3 รายการ คือ การส่งลูกกระทบเป้า / การเล้ียงลูกเคล่ือนท่ีระยะ 10 
เมตร และการชูต้ลูก โดยจะน าผลคะแนนท่ีไดใ้นการแข่งขนัของแต่ละรายการมารวมกนัทั้ง 3 รายการ หลงั
ทราบผลคะแนนรวมทั้ง 3 รายการแลว้ จะน ามาจดัอนัดบัระดบัความสามารถ ซ่ึงในแต่ละรายการนั้นจะมี
ภาพประกอบระบุจ านวน และจุดต าแหน่งส าหรับอาสาสมคัรท่ีท าหนา้ท่ีจดัการแข่งขนั  อีกทั้งยงัแนะน าให้
อาสาสมคัรท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีนั้น ควรเป็นกลุ่มหรือชุดเดิมตลอด เพื่อใหก้ารแข่งขนัมีความต่อเน่ืองจนจบการ
แข่งขนั 
รายการท่ี 1 ส่งลูกกระทบเป้า 
 
 
 
                                                          (  ติดปะ - รูปภาพประกอบ ) 
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1) วตัถุประสงค ์เพื่อวดัระดบัความสามารถดา้นการส่งลูกบาสเกตบอลของนกักีฬา 
2) อุปกรณ์ 

ลูกบาสเกตบอล 2 ใบ (ในการแข่งขนัส าหรับผูห้ญิง และดิวิชัน่รุ่นเลก็ อาจน าลูกบาสขนาดเลก็มาใชไ้ด ้
เส้นรอบวง 72.4 ซม.(28.5 น้ิว) และน ้าหนกัระหวา่ง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์) ผนงัผิวเรียบ, ชอลค์/เทป
กาว และตลบัเทปวดัระยะ 
3) วิธีปฏิบติั 

ก าหนดกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 1 เมตร (3 – 3.5 ฟตุ) บนผนงั ดว้ยชอลค์หรือเทปกาว โดยใหเ้ส้น
ดา้นล่างของกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัสนั้นสูงจากพื้นข้ึนมา 1 เมตร (3 - 3.5 ฟุต)เช่นเดียวกนั และก าหนดกรอบ
ส่ีเหล่ียมจตุัรัสลงบนท่ีพื้น ขนาด 3 เมตร (9 ฟุต 9 น้ิว) ใหห่้างจากฝาผนงั 2.4 เมตร ( 7 ฟุต) โดยก าหนดใหผู้เ้ล่น
ยนืภายในกรอบส่ีเหล่ียมดงักล่าว หากเป็นนกักีฬาท่ีนัง่รถวีลแชร์ จะตอ้งไม่ใหเ้พลาลอ้ส่วนหนา้ของรถวีลแชร์
ล ้าออกนอกเส้นมา ผูเ้ล่นจะมีโอกาสส่งลูกจ านวน 5 คร้ัง 
4) การนบัคะแนน 

a) หากส่งลูกกระทบผนงัภายในส่ีเหล่ียมจตุัรัส นกักีฬาจะไดรั้บลูกละ 3 คะแนน 
b) หากส่งลูกกระทบบริเวณเส้นกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัส นกักีฬาจะไดรั้บลูกละ 2 คะแนน 
c) แต่หากส่งลูกกระทบผนงั แต่ไม่เขา้ในเป้าหรือไม่สมัผสัเส้นกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัส นกักีฬาจะไดรั้บลูก
ละ 1 คะแนน 
d) ขณะท่ียนือยูภ่ายในกรอบส่ีเหล่ียม นกักีฬาเล้ียงลูกใหก้ระดอนข้ึนมาและสามารถจบัลูกในขณะท่ี
ลอยได ้มากกวา่ 1 คร้ัง จะไดรั้บคะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน 
e) นกักีฬาจะไม่ไดรั้บคะแนนเลย หากลูกท่ีส่งไปนั้นตกลงสู่พื้นก่อนท่ีจะไปกระทบผนงั และใหส้รุป
คะแนนรวมของนกักีฬาหลงัจากส่งครบทั้ง 5 คร้ัง 

รายการท่ี 2   เล้ียงลูกเคล่ือนท่ีระยะ 10 เมตร 
 
 
 
                                                       (  ติดปะ - รูปภาพประกอบ ) 
 
 
1) วตัถุประสงค ์: เพื่อวดัความเร็ว และทกัษะในการเล้ียงลูกบาสเกตบอลของนกักีฬา 
2) อุปกรณ์ 
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ลูกบาสเกตบอล 3 ใบ (ในการแข่งขนัส าหรับผูห้ญิง และดิวิชัน่ในรุ่นเลก็ อาจน าลูกบาสขนาดเลก็มา
ใชไ้ด ้เส้นรอบวง 72.4 ซม.(28.5 น้ิว) และน ้าหนกัระหวา่ง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์) กรวยจราจร 4 อนั, 
ชอลค์/เทปกาว ตลบัเทปวดัระยะ และนาฬิกาจบัเวลา 
3) วิธีปฏิบติั 

a) ใหน้กักีฬาเตรียมพร้อมท่ีดา้นหลงัเส้นเร่ิมตน้ และระหวา่งกรวย 
b) ใหน้กักีฬาเร่ิมตน้เล้ียงลูกและเคล่ือนท่ี เม่ือไดรั้บสัญญานจากกรรมการ 
c) นกักีฬาเล้ียงลูกดว้ยมือเดียว เคล่ือนท่ีไปในระยะ 10 เมตร ( 32 ฟุต 9.3/4 น้ิว) 
d) หากเป็นนกักีฬาวีลแชร์ จะตอ้งดนัรถเคล่ือนท่ี 2 คร้ัง สลบักบัการเล้ียงลูก 2 คร้ัง จึงถือเป็นการเล้ียง
ลูกท่ีถูกตอ้ง 
e) นกักีฬาจะตอ้งผา่นเส้นส้ินสุด ระหวา่งกรวย และสามารถจบัลูกเม่ือหยดุการเล้ียงลูกได ้
f) หากนกักีฬาจะไม่สามารถควบคุมลูกบาสได,้ การจบัเวลากจ็ะยงัคงด าเนินต่อไป อยา่งไรกต็าม หาก
ลูกบาสกล้ิงหลุดออกนอกกรอบระยะ 2 เมตรไป นกักีฬาสามารถเลือกหยบิลูกส ารองท่ีวางไวใ้กลท่ี้สุด 
และน ามาปฏิบติัต่อไปจนจบได ้

4) การนบัคะแนน 
a). นาฬิกาจะเร่ิมจบัเวลา เม่ือนกักีฬาผา่นเส้นเร่ิมตน้ หลงัไดรั้บสญัญาน “ ไป “ และหยดุเวลา เม่ือ
นกักีฬาผา่นเส้นส้ินสุดระหวา่งกรวย และสามารถจบัลูกไวไ้ด ้
b) จะถูกลงโทษเพิ่มเวลา 1 วินาทีทุกคร้ังท่ีนกักีฬาเล้ียงลูกไม่ถูกตอ้ง ( ตวัอยา่ง เช่นเล้ียงลูก 2 มือ, การ
พาลูกวิ่ง เป็นตน้) 
c) ใหน้กักีฬาไดป้ฎิบติัจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงคะแนนในแต่ละคร้ังนั้น จะน าไปรวมกบัเวลาท่ีถูกเพิ่มในการ
ลงโทษท่ีผา่นมาดว้ย จากนั้นใหน้ าไปแปลงเป็นคะแนนรวม โดยถือตารางการแปลงคะแนนเป็นเกณฑ ์
(ตามภาพ) 
d) ใหน้ าคะแนนท่ีดีท่ีสุดจากการทดสอบ 2 คร้ัง มาแปลงเป็นคะแนน (ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากนัใหดู้ท่ี
เวลาจริง เพื่อหาความแตกต่างมาจดัอนัดบั) 

C. ชู้ตลูกตามจุด 
 
                           
 
 
                                                  (ติด ปะ - รูปภาพประกอบ) 
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1) วตัถุประสงค ์เพื่อวดัระดบัทกัษะในการชูต้ลูกของนกักีฬา 
 
2) อุปกรณ์ 

ลูกบาสเกตบอล 2 ใบ (ในการแข่งขนัส าหรับผูห้ญิง และดิวิชัน่รุ่นเลก็ อาจน าลูกบาสขนาดเลก็มาใชไ้ด ้
เส้นรอบวง 72.4 ซม.(28.5 น้ิว) และน ้าหนกัระหวา่ง 510 – 567 กรัม (18 – 20 ออนซ์) กรวยจราจร 4 อนั, ชอลค์/
เทปกาว ตลบัเทปวดัระยะ และ แป้นพร้อมห่วง มีความสูง 3.05 เมตร (10 ฟุต) หรืออาจใชแ้ป้นพร้อมห่วง สูง 
2.44 เมตร (8 ฟุต) ส าหรับรุ่นเดก็ 
3) วิธีปฎิบติั 
ก าหนดจุด 6 จุดบนพื้นสนาม วดัระยะในแต่ละจุด โดยเร่ิมจากจุดดา้นหนา้ขอบ ดงัน้ีคือ 

a) ต าแหน่ง 1 และ 2 = ระยะ 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 น้ิว) ไปทางดา้นซา้ยและขวา บวกเพิ่มออกไป 1 เมตร 
(3.5 ฟุต) 
b) ต าแหน่ง 3 และ 4 = ระยะ 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 น้ิว) ไปทางดา้นซา้ยและขวา บวกเพิ่มออกไป 1.5 
เมตร (4 ฟุต11น้ิว) 
c) ต าแหน่ง 5 และ 6 = ระยะ 1.5 เมตร ( 4 ฟุต 11 น้ิว) ไปทางดา้นซา้ยและขวา บวกเพิ่มออกไป 2 เมตร 
(6 ฟุต6.3/4 น้ิว) 
d) ใหน้กักีฬามีโอกาสชูต้ลูกทั้ง 6 จุดๆละ 2 คร้ัง โดยเร่ิมจากจุดท่ี 2, 4, 6  และยา้ยมาท่ีจุด 1, 3, 5 
4) การนบัคะแนน 
a) ลูกท่ีชูต้ลงจากต าแหน่งท่ี 1 และ 2 จะไดรั้บ 2 คะแนน 
b) ลูกท่ีชูต้ลงจากต าแหน่งท่ี 3 และ 4 จะไดรั้บ 3 คะแนน 
c) ลูกท่ีชูต้ลงจากต าแหน่งท่ี 5 และ 6 จะไดรั้บ 4 คะแนน 
d) ลูกท่ีชูต้ออกไปแลว้ไม่ลงห่วง แต่สมัผสัแป้นบาส และ/หรือสมัผสัห่วง จะไดรั้บ 1 คะแนน 
e) สรุปคะแนนรวมของนกักีฬา จากการชูต้ลูกทั้งหมด 12 คร้ัง 
f) คะแนนรวมของนกักีฬาจากการทดสอบทกัษะส่วนบุคคล  ใหต้ดัสินจากการน าคะแนนท่ีปฎิบติัไวใ้น
แต่ละรายการ  มารวมกนัทั้ง 3 รายการ 

ระดบัท่ี 2 
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การแข่งขนัทกัษะส่วนบุคคล ในระดบัท่ี 2 มีรายการคือ การเล้ียงลูกเคล่ือนท่ี 12 เมตร, การรับ-ส่งลูก 
และการชูต้ลูก การตดัสิน จะน าผลคะแนนท่ีไดใ้นการแข่งขนัแต่ละรายการมารวมกนัทั้ง 3 รายการ หลงัทราบ
ผลคะแนนรวมทั้ง 3 รายการแลว้จะน ามาจดัอนัดบัระดบัความสามารถ ซ่ึงในแต่ละรายการนั้นจะมีภาพประกอบ
ระบุจ านวน และจุดต าแหน่ง ส าหรับอาสาสมคัรท่ีท าหนา้ท่ีจดัการแข่งขนั อีกทั้งยงัแนะน าใหอ้าสาสมคัรท่ี
ปฎิบติัหนา้ท่ีนั้น ควรเป็นกลุ่มเดิมตลอด เพื่อใหมี้ความต่อเน่ืองจนจบการแข่งขนั 
 
 
 
a. การเลีย้งลูกเคล่ือนท่ีระยะ 12 เมตร 
 
                                    
                                                       (ติด-ปะ รูปภาพประกอบ) 
 
 
 
 
1) วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการวดัระดบัความสามารถดา้นการเล้ียงลูกเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วของนกักีฬา 
2) อุปกรณ์ 

จดัเตรียมพื้นท่ี, เทปกาว และบาสเกตบอล 2 ลูก, ลูกแรกส าหรับนกักีฬาท่ีท าการแข่งขนั ส่วนอีกลูก
ส าหรับกรณีท่ีลูกกระดอนหลุดออกออกไป 
3) วิธีปฏิบติั 

a) ใหค้  าแนะน าแก่นกักีฬาในการเล้ียงลูกผา่นส่ิงกีดขวางทาง ทางดา้นซา้ยหรือขวาก่อนกไ็ด ้ จ านวน 6 
อนั ห่างกนัอนัละ 2 เมตร รวม 12 เมตร 
b) นกักีฬาจะตอ้งเร่ิมตน้จากทางดา้นขวาหรือดา้นซา้ยของส่ิงกีดขวางอนัแรก จากนั้นเล้ียงผา่นส่ิงกีด
ขวางสลบัดา้น ลกัษณะสลาลม 
c) เม่ือเล้ียงผา่นส่ิงกีดขวางจนถึงเส้นชยั นกักีฬาจะตอ้งวางลูกลงกบัพื้น แลว้รีบวิ่งกลบัไปเพื่อปฏิบติั
เช่นเดิมในลูกท่ี 2  
d) ลูกบาสท่ี 2 หรือลูกท่ียงัคงเหลือ ตอ้งวางไวก้บัพื้น ส าหรับนกักีฬาท่ีจะใชป้ฎิบติัต่อไป 
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e) นกักีฬาปฎิบติัต่อเน่ืองไปจนครบ 60 วนิาที ถา้นกักีฬาไม่สามารถควบคุมลูกบาสได ้ นาฬิกากย็งัคง
เดินต่อเน่ืองต่อไป 
f) นกักีฬาสามารถน าลูกบาสส ารอง ท่ีวางไวใ้นบริเวณท่ีใกลท่ี้สุดลูกไหนกไ็ด ้

4) ใชเ้วลาในการทดสอบ 60 วินาที 
 
 
5) การนบัคะแนน 
จะไดรั้บคะแนนท่ีเล้ียงผา่นกรวย กรวยละ 1 คะแนน (ตวัอยา่ง หากนกักีฬาเล้ียงลูกตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ลกัษณะสลา
ลม เขา้-ออก ผา่นกรวยท่ีวางไว ้และวางลูกลงบนเส้นส้ินสุดไดส้ าเร็จ จะไดรั้บ 5 คะแนนเตม็ และนกักีฬาจะตอ้ง
พยายามเล้ียงและควบคุมลูกผา่นพื้นท่ีตรงกลางระหวา่งกรวย จึงจะถือวา่เล้ียงลูกผา่นกรวยนั้นๆไดส้ าเร็จ 
คะแนนของนกักีฬาจึงข้ึนอยูก่บัการเล้ียงลูกผา่นกรวยไดส้ าเร็จก่ีอนัภายใน 60 วินาที 
6) Staging  
อาสาสมคัรท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีไม่ควรไปรบกวนนกักีฬาท่ีก าลงัทดสอบ อาสาสมคัร A จะเป็นผูแ้นะน าวิธีปฎิบติั
ใหก้บักลุ่มนกักีฬาไดเ้ขา้ใจ ขณะท่ีอาสามคัร B จะเป็นผูส้าธิตการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และอาสาสมคัร A จะเป็นผูส่้ง
ลูกใหก้บันกักีฬาท่ีท าการทดสอบ โดยถามนกักีฬาวา่ พร้อมหรือไม่?(เตรียมตวั) จากนั้นกล่าววา่ พร้อม (ระวงั) 
และ ไป โดยนบัจ านวนกรวยท่ีนกักีฬาเล้ียงผา่นส าเร็จ ภายในเวลา 60 วนิาที 
b) อาสาสมคัร B และ C จะยนือยูด่า้นหลงัลูกส ารอง เพื่อคอยส่งเม่ือนกักีฬาท าหลุดออกไป ส่วนอาสาสมคัร D 
คอยจบัเวลาและบนัทึกคะแนน ซ่ึงอาสาสมคัรแต่ละคนจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
 
b. ทักษะการชู้ตลูก 
 
 
 
                                                 (ติด-ปะรูปภาพประกอบ) 
 
 
 
 
1) วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการวดัทกัษะดา้นการชูต้ลูกบาสเกตบอลของนกักีฬา 
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2) อุปกรณ์ 
จดัเตรียมพื้นท่ี, เทปกาว และบาสเกตบอล 2 ลูก, ลูกแรกส าหรับนกักีฬาท่ีท าการแข่งขนั ส่วนอีกลูก

ส าหรับกรณีท่ีลูกกระดอนหลุดออกออกไป 
3) วิธีปฏิบติั 

a) นกักีฬายนืตรงจุดเส้นสมัผสัระหวา่ง เส้นวงกลมและเส้นเขตโทษ ดา้นซา้ยหรือขวากไ็ด ้
b) นกักีฬาสามารถเล้ียงลูกไปขา้งหนา้เพื่อชูต้ บริเวณดา้นนอกเส้นโคง้ เขต 2.75 เมตร (9 ฟุต) โดยจะชู้
ตบรืเวณไหนกไ็ดท่ี้อยูน่อกบริเวณเส้นโคง้ 2.75 เมตร (ซ่ึงเส้นส่วนโคง้จะสมัผสักบัเส้นวงกลมเขต
โทษ) 
c) นกักีฬาจะไปรับลูกท่ีชูต้ออกไป (ไม่วา่ลูกนั้นจะลงห่วงหรือไม่กต็าม) จากนั้นเล้ียงลูกออกมานอก
บริเวณส่วนโคง้ ก่อนท่ีจะท าการชูต้ลูกต่อไป 
d) นกักีฬาสามารถชูต้ลูกก่ีคร้ังกไ็ด ้ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ ในเวลา 1 นาที 

4) ใชเ้วลาในการทดสอบ 60 วินาที 
5) การนบัคะแนน 
หากชูต้ลง จะไดลู้กละ 2 คะแนน ภายในเวลา 1 นาที 
6) Staging  

A) อาสาสมคัรท่ีปฎิบติัหนา้ท่ีไม่ควรไปรบกวนนกักีฬาท่ีก าลงัทดสอบ อาสาสมคัร A จะเป็นผูแ้นะน า
วิธีปฎิบติัใหก้บักลุ่มนกักีฬาไดเ้ขา้ใจ ขณะท่ีอาสามคัร B จะเป็นผูส้าธิตการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  
b) อาสาสมคัร A จะเป็นผูส่้งลูกใหก้บันกักีฬาท่ีท าการทดสอบ โดยถามนกักีฬาวา่ พร้อมหรือไม่?
(เตรียมตวั) จากนั้นกล่าววา่ พร้อม (ระวงั) และ ไป โดยนบัจ านวนลูกท่ีชูต้ลงห่วงส าเร็จ ภายในเวลา 1 
นาที 
c) อาสาสมคัร B จะยนือยูด่า้นหลงัลูกส ารอง เพื่อคอยส่งเม่ือนกักีฬาท าหลุดออกไป ส่วนอาสาสมคัร C 
คอยจบัเวลาและบนัทึกคะแนนของนกักีฬา 
d) อาสาสมคัรแต่ละคนจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามจุดท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 

 
c. Event #3:     จับและส่ง 
 
 
 
                                                              (ติด-ปะรูปภาพประกอบ) 
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1) วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการวดัทกัษะการส่งและการรับลูกบาสเกตบอลของนกักีฬา 
2) อุปกรณ์ 

a) กรวย 3 อนั, ลูกบาส 2 ใบ, เทปกาว, นกหวีด, บนัทึกคะแนน และนาฬิกา 
b) ก าหนดเส้นสนามดว้ย เส้นแถบของเทปกาว ขนาด 600 มม.( 2 น้ิว) ห่างจากกรวย A และ B ยาว 3 
เมตร (9’ 10’’) จ านวน 2 เส้น ส่วนกรวย C ใหว้ดัจากเส้นขา้งออกไปดา้นละ 3 เมตร ลกัษณะเป็น
สามเหล่ียม 
c) และก าหนดเส้นดว้ยเทปกาว บริเวณตรงกลางของกรวย A และ B เพื่อเป็นพื้นท่ีใหน้กักีฬายนืถือลูก 
เพื่อพร้อมท่ีจะปฎิบติั 
d) ผูส่้งลูกจะยนืดา้นหลงั กรวย C 
e) ลูกส ารองจะอยูใ่กลบ้ริเวณกรวย C 

 
 
 
3)  วิธีปฎิบติั 

a) เร่ิมตน้โดยนกักีฬาส่งบอลไปยงัจุดผูส่้ง (feeder) จากนั้นเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วไปยงักรวย A หรือ B 
b) เม่ือนกักีฬากลบัมายงัเส้นส้ินสุด  ใหผู้ส่้ง ส่งลูกใหน้กักีฬารับ 
c) นกักีฬาจะตอ้งยืน่เทา้ขา้มเขา้ไปในเส้นส้ินสุดอยา่งนอ้ย 1 ขา้ง ท่ีจุดเวลารับลูก 
d) หลงัจากนกักีฬารับลูกแลว้ ตอ้งส่งลูกคืนกลบัใหผู้ส่้ง จากดา้นหลงัเส้นส้ินสุด โดยท่ีเทา้ใดเทา้หน่ึง
หรือทั้งสองขา้งจะตอ้งสมัผสัพื้นบริเวณดา้นเร่ิมเส้นส้ินสุด และเคล่ือนท่ีส่งลูกคืนไปยงัผูส่้ง 
e) เม่ือนกักีฬาส่งลูกแลว้ จะตอ้งเคล่ือนท่ีมายงักรวยอีกดา้นหน่ึง (เปล่ียนสลบักรวย)  เพื่อไปรับและส่ง
ลูกอีกคร้ัง 
f) นกักีฬาส่งลูก และเคล่ือนท่ีรับลูกภายในเส้นท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง ภายในเวลา 60 วินาที 
g) อนุญาตใหน้กักีฬาท่ีมีระดบัความสามารถต ่า สามารถส่งลูกท่ีอาจตกกระดอนลงพื้นก่อนได ้

4) ใชเ้วลาทดสอบคร้ังละ 60 วินาที 
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5) การนบัคะแนน 
a) การส่งลูกคืนใหผู้ส่้งไดส้ าเร็จ จะไดค้ร้ังละ 1 คะแนน (โดยการส่งลูกท่ีดีนั้น ผูรั้บตอ้งสามารถรับลูก

ไดด้ว้ย) 
b) การรับลูกไดส้ าเร็จ จะไดค้ร้ังละ 1 คะแนน (โดยการรับลูกท่ีดีนั้น ลูกจะตอ้งไม่หลุดออกจากมือไป

ก่อน) 
c) ฉะนั้นนกักีฬาจะตอ้งควบคุมลูกใหไ้ด ้(ทั้งรับและส่ง) เพื่อใหต้นเองมีคะแนน 

 
 
 
 
c. ทักษะประเภททีม 
 
                                
                                                      
                                               
                                                (  ติดปะ - รูปภาพประกอบ ) 
 
 
 
 
a. อุปกรณ์ 

1) ลูกบาสเกตบอล 2 ลูก (การแข่งขนัส าหรับผูห้ญิงและในรุ่นเดก็ อาจเลือกใชลู้กบาสเกตบอลท่ีมีเส้น
รอบวงขนาด 72.4 ซม.(28.5 น้ิว) และมีน ้าหนกัระหวา่ง 510 – 567 กรัม (18-20 ออนซ์) 
2) อุปกรณ์ตลบัเทปวดัระยะ 
3) เทปกาว หรือ ชอลค์ 
4) แป้นบาสมาตราฐาน  (อาจเลือกใชแ้ป้นบาสท่ีมีห่วงสูงจากพื้น 2.44 เมตร (8 ฟุต) ส าหรับการแข่งขนั
ในรุ่นเลก็) 
5) ใบบนัทึกคะแนน 
6) สกอร์บอร์ด 
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b. Set-up  
1) ก าหนดต าแหน่งจ านวน 5 จุดลงบนพื้น ลกัษณะคลา้ยโซนตั้งรับ2–1–2 โดยใหต้ าแหน่งของผูเ้ล่นใน
แต่ละจุดนั้น ห่างกนัจุดละ 4 เมตร (13 ฟุต 1.5 น้ิว) 
2) ก าหนดใหต้ าแหน่งท่ี # 5 ห่างออกมาใตห่้วงดา้นหนา้ 2 เมตร (6 ฟุต 6.3/4 น้ิว) 
3) ใหส่้งรายช่ือทีมก่อนเร่ิมท าการแข่งขนั 
4) นกักีฬา / ทีมควรสวมใส่ชุดหรือเส้ือท่ีมีหมายเลขทุกคน 

c. กฎกติกา 
1) ผูค้วบคุมการแข่งขนัจะตอ้งก าหนดวา่จะเล่นจ านวนก่ีเกม โดยใหน้กักีฬา 5 คนของทั้ง 2 ทีมนั้นอยู่
กนัคนละฝ่ังดา้นทา้ยของสนาม และท าการแข่งขนัคร้ังละ 1 ทีมเท่านั้น 
2) จดัการแข่งขนัโดยแบ่งเป็น 2 คร่ึงๆละ 5 รอบ ใหโ้อกาสนกักีฬายนืประจ าแต่ละต าแหน่ง รวม 5 
ต าแหน่งของแต่ละคร่ึง 
3) หน่ึงในผูเ้ล่น 5 คนแรกนั้นจะเป็นผูท่ี้ถือลูกไว ้ ก่อนท่ีจะส่งต่อใหเ้พื่อนในต าแหน่งถดัไปไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
4) ผูต้ดัสินจะส่งลูกใหก้บันกักีฬาในต าแหน่งท่ี # 1 ถือไวทุ้กคร้ัง ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิมตน้ในแต่ละ
รอบ 
5)เร่ิมตน้โดย ผูเ้ล่นในต าแหน่งท่ี # 1 จะส่งลูกไปยงัผูเ้ล่นในต าแหน่งท่ี # 2  จากนั้นผูเ้ล่นในต าแหน่งท่ี 
# 2 จะรับและส่งลูกไปยงัผูเ้ล่นในต าแหน่งท่ี # 3  กระท าเช่นน้ีตามล าดบัอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ลูกไป
ถึงผูเ้ล่นในต าแหน่งท่ี # 5 
6) นกักีฬาอาจส่งลูกดว้ยลกัษณะใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งส่งลูกไปยงันกักีฬาเรียงตามล าดบัหมายเลข และ
สามารถส่งลูกกระดอนลงพื้นได ้แต่อนุญาตใหลู้กกระดอนลงพื้นไดแ้ค่เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 
7) หากส่งลูกผา่นล าดบัของนกักีฬาไป นกักีฬาหรือผูต้ดัสินอาจเรียกลูกกลบัคืนมาก่อนได ้ อยา่งไรก็
ตาม นกักีฬาจะตอ้งกลบัมายงัต าแหน่งเดิมของตนเอง ก่อนท่ีจะส่งลูกไปยงัผูเ้ล่นคนถดัไป และการส่ง
ลูกไปยงัผูรั้บนั้น จะตอ้งถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้
8) เม่ือลูกบาสส่งมาถึงผูเ้ล่นในต าแหน่งท่ี # 5 แลว้ ผูเ้ล่นในต าแหน่งน้ีจะตอ้งชูต้ใหล้งห่วง 
9) ไม่อนุญาตให ้แสลมดั้งค ์ซ่ึงนกักีฬาจะไม่ไดรั้บคะแนนใดๆหากมีการชูต้ลูกลกัษณะ แสลมดั้งค ์
10) นกักีฬาในต าแหน่งท่ี # 5 จะมีโอกาสท าคะแนนไดเ้พยีงคร้ังเดียวเท่านั้น 
11) หลงัจากท่ีนกักีฬาในต าแหน่งท่ี # 5 ชูต้ลูกแลว้ ถือเป็นการครบ 1 รอบ 
12) หลงัจากท่ีทีมแรกท าการแข่งขนัครบรอบแลว้ ทีมท่ีสองเตรียมตวัปฎิบติัในรอบต่อไป 
13) นกักีฬาจะตอ้งหมุนต าแหน่ง ตามล าดบัตวัเลขถดัไป หลงัเสร็จส้ินในแต่ละรอบ 
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14) สลบัการแข่งขนัระหวา่งทั้ง 2 ทีมในแต่ละรอบ จนครบ 5 รอบจึงถือเสร็จส้ินเป็นคร่ึงแรก 
15) หยดุพกัระหวา่งคร่ึง เป็นเวลา 5 นาที 
16) ใหแ้ต่ละทีมจะเปล่ียนแดน หลงัเสร็จส้ินการแข่งขนัจนครบ 5 รอบในคร่ึงเวลาแรก เพื่อท าการ
แข่งขนัต่อในคร่ึงเวลาหลงั 
17) อนุญาตใหเ้ปล่ียนผูเ้ล่นส ารอง หลงัจบการแข่งขนัครบรอบโดยสมบูรณ์ 
18) ผูฝึ้กสอนจะอยูบ่ริเวณเส้นดา้นขา้ง ซ่ึงห่างจากจุดต าแหน่งท่ี # 2 และ # 4 อยา่งนอ้ย 4 เมตร (13 ฟุต 
1.5 น้ิว) โดยท่ีผูฝึ้กสอนสามารถใชค้  าพดูหรือสญัญานส่ือกบันกักีฬาได ้ นกักีฬาหูหนวกควรไดรั้บการ
ช่วยเหลือในเร่ืองต าแหน่ง 

 
d. Scoring  

1) ทีมจะไดค้ร้ังละ 1 คะแนน ส าหรับการส่งท่ีถูกตอ้ง 
2) ทีมจะไดค้ร้ังละ 1 คะแนน ส าหรับการรับท่ีสมบูรณ์ 
3) ทีมจะไดค้ร้ังละ 2 คะแนน ส าหรับการชูต้ลูกลง 
 4) ในแต่ละรอบนั้น จะมีคะแนนโบนสัเพิม่อีก 1 คะแนน หากการส่ง การรับ และการชูต้ลูกลงส าเร็จ  
5) คะแนนสูงสุดท่ีทีมสามารถสะสมไดใ้นแต่ละคร่ึง คือ 55 คะแนน 
6) คะแนนรวมของทีม คือ ผลคะแนนรวมจากทั้งหมด 10 รอบ 
7) ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด คือผูช้นะ 
8) หากมีคะแนนเท่ากนัเม่ือส้ินสุดการแข่งขนั จะเพิม่รอบใหแ้ข่งขนัต่อจนกวา่จะไดที้มท่ีมีคะแนน
มากกวา่คู่ต่อสู้ เป็นผูช้นะ 

4. Team Competition  
a. Divisioning  

1) หวัหนา้ผูฝึ้กสอนตอ้งส่งผลคะแนนการทดสอบทกัษะของนกักีฬาแต่ละคนก่อนท าการแข่งขนั 
ตวัอยา่ง การเล้ียงและการชูต้  (การทดสอบเหล่าน้ี เป็นการประเมินนกักีฬา / ทีม เท่านั้น มิใช่การ
แข่งขนัเพื่อมอบเหรียญรางวลัหรือแถบสี โดยใหดู้รายละเอียดเพิ่มเติมใน Section D 
2) หวัหนา้ผูฝึ้กสอนจะตอ้งระบุช่ือผูเ้ล่นท่ีดีท่ีสุด โดยท าสญัลกัษณ์รูปดาวลงบนใบส่งรายช่ือ 5 คน โดย
ใหดู้จากความสามารถในการลงเล่นบนสนาม 
3) คะแนนทีม จะก าหนดโดยการน าผลคะแนนรวมท่ีดีท่ีสุดของนกักีฬา 7 คน จากนั้นจะน าไป
เรียงล าดบัเพื่อจดัดิวิชัน่ 
4) ทีมจะอยูใ่นกลุ่มใดเป็นอนัดบัแรก ข้ึนอยูผ่ลของคะแนนทีม 
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ด าเนินการแข่งขนัในรอบจดัหมวดหมู่ จากนั้นจะไดน้ าผลการแข่งขนัเพื่อจดัดิวิชัน่ ตามขั้นตอนต่อไป 
a) ในรอบจดัหมวดหมู่นั้น ทีมจะลงเล่น 1 เกมหรือมากกวา่ ซ่ึงแต่ละเกมไม่ควรเกิน 6 นาที 
b) ซ่ึงในแต่ละทีม ควรจดัใหน้กักีฬาทุกคนไดล้งเล่น 

 
 
b. Competition Adaptations  
การปรับเพื่อใหก้ารแข่งขนัเหมาะสมนั้น จะข้ึนอยูก่บักฎกติกาการปรับเปล่ียนของ FIBA ซ่ึงกฎการปรับเปล่ียน
ดงักล่าว อาจเป็นตวัเลือกท่ีจะน าไปบงัคบัใชใ้นการแข่งขนับาสเกตบอล สเปเชียลโอลิมปิค  ซ่ึงยงัคงเป็นความ
รับผดิชอบเฉพาะ ของแต่ละสเปเชียลโอลิมปิค โปรแกรม ท่ีจะเลือกน าไปใช ้
1) ความยาวของเกม อาจถูกปรับใหน้านข้ึน ซ่ึงข้ึนกบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการแข่งขนั 
2) นกักีฬาอาจใชเ้ทา้เกิน 2 กา้ว ซ่ึงตามกฎกติกา NGB ถือเป็นการฟาลว์ อยา่งไรกต็ามหากนกักีฬาฝ่ายรุก กา้วเทา้
เกินกวา่ 2 กา้ว ลกัษณะเหมือนพาวิ่ง หรือพาหนี ท่ีท าใหไ้ดเ้ปรียบฝ่ายรับ ใหเ้ป่าเป็นลูกฟาลว์ทนัที 
3) การทุ่มฟาวล์จะตอ้งปล่อยบอลภายใน 10 วินาที หลงัไดรั้บลูกบาสจากผูต้ดัสิน 
4) ลูกทุ่มจากคอร์ทดา้นหนา้ สามารถทุ่มกลบัไปยงัคอร์ทดา้นหลงัได ้
5) การบงัลูกระยะใกล ้จะนบั 5 วินาที ในคอร์ทดา้นหนา้เท่านั้น 
6) ในแต่ละคร่ึงเวลา จะไดส่้งลูก 2 คร้ัง เม่ือคู่ต่อสู้ฟาลว์ทีม คร้ังท่ี 7  
7) อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์สวมใส่ รวมถึงอุปกรณ์ใดๆท่ีใชป้้องกนัใบหนา้, บริเวณต ่ากวา่แขน (นบัจากหวัไหล่
ลงมาถึงขอ้มือ), บริเวณเข่า หรือต ่ากวา่ขา จะตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนท าการแข่งขนั รวมถึงเอกสารท่ีแพทยร์ะบุ
เก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตรายต่อนกักีฬา 
 
 
c. ทีมและนกักีฬา 
1) 1 ทีม จะประกอบไปดว้ยผูเ้ล่นจ านวน 5 คน 
2) องคป์ระกอบของทีม รวมถึงผูเ้ล่นส ารอง หา้มเกิน 10 คน 
d. จุดท่ีตอ้งเนน้ย  ้า คือ นกักีฬาท่ีเล้ียงลูกดบัเบ้ิล ถือเป็นการฟาลว์ 
e. เคร่ืองแต่งกาย 
1) ผูเ้ล่นจะตอ้งสวมใส่ชุดส าหรับกีฬาบาสเกตบอล ท่ีมีหมายเลข และรองเทา้กีฬาพื้นยางเรียบ 
2) ชุดการแข่งขนั ทั้งเส้ือและกางเกง จะตอ้งมีลกัษณะและสี แบบเดียวกนัทั้งทีม 
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3) เส้ือตวัดา้นใน หากตอ้งการสวมใส่ จะตอ้งมีสีท่ีเหมือนเส้ือตวันอก ซ่ึงเส้ือตวัในอาจสวมใส่เป็นบางคนหรือ
ทุกคนได ้อนุญาตใหเ้ส้ือแขนสั้น แต่ตอ้งไม่ใช่เส้ือท่ีตดัแขน และขอบเส้ือรุ่งหร่ิง ไม่เรียบร้อย 
4) ท่ีคลุมศรีษะ ท่ีเป็นเหตุผลทางศาสนา จะตอ้งแจง้ไวก่้อนการแข่งขนัจะเร่ิมข้ึน เพื่อเป็นการมาตราการรักษา
ความปลอดภยัพื้นฐานเดียวกบัท่ีครอบศรีษะของทางการแพทย ์  ท่ีคลุมศรีษะตอ้งเป็นช้ินเดียว, สีทึบ ปราศจาก
ส่ิงตบแต่ง 
ซ่ึงไม่ไดจ้ ากดัรูปแบบการตบแต่ง และมีขอ้ยกเวน้ในนกักีฬาท่ีสวมใส่ท่ีครอบศรีษะ ท่ีมีความกวา้งไม่เกิน 2 น้ิว 
ท าจากวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตราย ไม่มีส่ิงตบแต่ง มีสีเดียว อาจท าดว้ยวสัดุท่ียดืหยุน่ได ้ เช่น หนงัชนิดนุ่ม หรือ ยาง 
ส่วนยางหรือสายรัดท่ีใชรั้ดผม ไม่จ าเป็นตอ้งสีเดียวกนักบัชุดแข่งขนั อนุญาตใหใ้ชผ้า้กนัเหง่ือศรีษะได ้ ใน
รายการท่ีนกักีฬาตอ้งการแพทยท่ี์มีการรับรองทางการแพทย ์ จ าเป็นตอ้งใชท่ี้ครอบหรือท่ีพนัรอบศรีษะ โดย
จะตอ้งท ามาจากวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตราย ไม่แขง็เกินไป หรือไม่เป็นอนัตรายต่อผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ  ซ่ึงแพทยจ์ะตอ้ง
คลุมใหดี้ ไม่ใหน่้าเกลียด และไม่ใหห้ลุดออกมาในระหวา่งการเล่น 
5) ในรายบุคคลหากไม่ยดึมัน่สวมใส่ยนิูฟอร์มท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จะไม่อนุญาตใหล้งไปเล่น 
 
 5. Half-Court Basketball: 3-on-3 Competition  
a. Divisioning  
1) หวัหนา้ผูฝึ้กสอนตอ้งส่งผลคะแนนการประเมินทกัษะทั้งการเล้ียง และการชูต้ลูก ของนกักีฬาแต่ละคนก่อน
ท าการแข่งขนั 
2) หวัหนา้ผูฝึ้กสอนตอ้งระบุสญัลกัษณ์นกักีฬาท่ีมีความสามารถในการเล่นในสนามดีท่ีสุด 3 คน โดยเขียน
สญัลกัษณ์เป็นรูปดาว ตรงบริเวณช่ือนกักีฬา 
3) คะแนนทีมจะพิจารณาโดยการน าผลคะแนนของนกักีฬาท่ีดีท่ีสุด 4 คน จากนั้นมาเรียงล าดบัทั้ง 4 เพื่อจดัดิ
วิชัน่ 
4) ทีมใดท่ีจะถูกจดัอยูใ่นดิวชิัน่ใดก่อน ข้ึนอยูก่บัผลคะแนนทีม BSAT 
5) ด าเนินการแข่งขนัในรอบจดัหมวดหมู่ก่อน จากนั้นจะน าผลการแข่งขนัเพื่อไปจดัดิวิชัน่ เป็นล าดบัต่อไป 
a. ในรอบจดัหมวดหมู่นั้น ทีมอาจจะลงเล่น 1 เกมหรือมากกวา่ ซ่ึงแต่ละเกมไม่ควรเกิน 6 นาที 
b. ซ่ึงในแต่ละทีม ควรจดัใหน้กักีฬาทุกคนไดล้งเล่น 
 
b. The Goal  
1) ในการแข่งขนับาสเกตบอล สเปเชียลโอลิมปิค แบบคร่ึงสนาม อาจอนุญาตเพิ่มจ านวนนกักีฬาของทีมใหม้าก
ข้ึนได ้
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2) และการอนุญาตเช่นน้ีอาจน าไปใชก้บันกักีฬาท่ีมีระดบัความสามารถต ่า ในการเล่นเตม็สนามไดอี้กดว้ย 
3) อยา่งไรกต็าม ใหพ้ยายามเล่นตามระเบียบบาสเกตบอล ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 
c. พืน้ท่ีและอุปกรณ์ 
1) สนามบาสเกตบอลแบบคร่ึงสนาม จะตอ้งมีเส้นลอ้มรอบ โดยมีเส้นหลงั, เส้นดา้นขา้งทั้ง 2 ขา้ง, และเส้นแบ่ง
คร่ึงสนาม 
2) ทุกทีมจะตอ้งสวมใส่เส้ือท่ีมีลกัษณะและสีเดียวกนัทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั เส้ือของผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งมี
หมายเลขทั้งดา้นหนา้และหลงัเป็นตวัเลขอารบิค สีลว้น ดา้นหลงัของเส้ือ ตวัเลขตอ้งมีความสูงอยา่งนอ้ย 20 
เซนติเมตร (6-8 น้ิว) ดา้นหนา้ของเส้ือ ตวัเลขตอ้งมีความสูงอยา่งนอ้ย 10 เซนติเมตร (4 น้ิว) และกวา้งไม่นอ้ย
กวา่ 2 เซนติเมตร (3/4 น้ิว)      ซ่ึงตวัเลขทั้งหมดนั้นอยูใ่นขอ้ก าหนดของ NGB 
d. ทีมและผูเ้ล่น 
1) ทีมอาจมีจ านวนผูเ้ล่นมากถึง 5 คน โดยแบ่งเป็น 3 ผูเ้ล่นคนแรก และ 2 ผูเ้ล่นส ารอง 
2) การแข่งขนัแบบ 3 ต่อ 3 โดยใชพ้ื้นท่ีคร่ึงสนามบาสเกตบอล ซ่ึงแต่ละทีมจะตอ้งเร่ิมตน้เกมดว้ยผูเ้ล่นจ านวน 3 
คน หรือปรับตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
e. The Game  
1) ใชเ้วลาแข่งขนั 20 นาที หรือจนกระทัง่ทีมใดไดค้ะแนน 20 คะแนนก่อน การชูต้ลูกลงให ้2 คะแนน หากชูต้
ลูกในบริเวณ 3 คะแนนและลงห่วง จะไดรั้บ 3 คะแนน 
2) นาฬิกาจะไดต่้อไปจนกระทัง่จบเวลาการแข่งขนัปกติ แต่นาฬิกาจะหยดุต่อเม่ือลูกตาย (เช่น มีการฟาลว์, 
กระท าผิดกฎกติกา, การยงิประตู และการขอเวลานอก) 
3) เกมจะเร่ิมตน้โดยการเส่ียงทายเหรืยญเพื่อไดค้รองบอลก่อน โดยไม่มีการจมัพบ์อล ซ่ึงการจมัพบ์อลนั้นจะ
เลือกใชใ้นกรณีอ่ืนแทน ส าหรับเกมการเร่ิมตน้นั้นทีมท่ีชนะในการเส่ียงทายเหรียญ จะเป็นฝ่ายครองบอล 
4) ทีมชนะ คือทีมท่ีมีคะแนนถึง 20 คะแนนก่อน หรือทีมท่ีมีคะแนนมากกวา่ หลงัแข่งขนัครบ 20 นาที 
5) หากผลออกมาเสมอกนัอยู ่ หลงัหมดเวลาการแข่งขนัปกติ ใหต่้อเวลาพิเศษ และเส่ียงทายดว้ยการโยนเหรียญ 
อีกคร้ัง 
ใหพ้กั 1 นาที ส าหรับช่วงต่อเวลาพิเศษ  
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เวลาพกัระหวา่งช่วงต่อเวลาพิเศษ รวม 3 นาที ซ่ึงนาฬิการจะหยดุทุกคร้ังท่ีลูกตาย 
f. การแข่งขนั 
 1) ผูต้ดัสินจะถือลูกไวทุ้กคร้ังหลงัลูกบาส หลุดออกนอกกรอบไป 
2) บอลท่ีถือเป็นลูกตาย คือ เม่ือมีการฟาลว์ หรือกระท าผิดกฎกติกา, การยงิประตู หรือทุกคร้ังท่ีผูต้ดัสินเป่า
นกหวีด  
3) ทีมจะตอ้งเปล่ียนการครองบอลหลงัมีการชูต้ลูกลงห่วง อยา่งไรกต็าม หากผูเ้ล่นผูท้  าฟาลว์ขณะท่ีชูต้ลูก และ
ลูกลงห่วง ใหถื้อเป็นคะแนน และทีมยงัไดค้รองบอลต่ออีกดว้ย 
4) การส่งลูกหรือลูกทุ่มในทุกกรณี ( ฟาลว์, ฝ่าฝืนกฎกติกา, หลุดออกนอกกรอบ, ลูกลง, เวลานอก) จะตอ้งส่ง
ดา้นหลงัเส้น เป้าหมายส่งไปยงัผูเ้ล่นท่ีอยูภ่ายในวงกลม ส่วนผูเ้ล่นคนอ่ืนๆตอ้งอยูภ่ายในกรอบคร่ึงสนาม หลงั
ไดรั้บบอลแลว้ผูเ้ล่นฝ่ายรุกสามารถชูต้ท าคะแนนได ้
5) การเปล่ียนการครองบอล ทีมท่ีไดค้รองบอลจะตอ้งไปเร่ิมเล่นท่ีดา้นหลงัเส้นฟาลว์ทุกคร้ังก่อนชูต้ลูกเพื่อท า
คะแนน ในการกลบัไปเร่ิมท่ีเส้นหลงั ลูกบาสหรือเทา้ของผูเ้ล่นท่ีครองบอลจะตอ้งสมัผสัเส้นหรืออยูด่า้นหลงั
เส้นทุกคร้ัง 
6) การฝ่าฝืนกติกาจะเกิดข้ึนต่อเม่ือฝ่ายรับ ไดค้รองบอลหลงัฝ่ายรุกชูต้ท าคะแนน แต่ไม่ไดไ้ปเร่ิมท่ีดา้นหลงัเส้น
ฟาลว์ 
7) การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นส ารอง สามารถกระท าไดเ้ม่ือลูกตาย เม่ือมีการเปล่ียนตวัผูเ้ล่นอยู ่ อีกทีมควรใหโ้อกาสให้
การเปล่ียนตวัเรียบร้อยก่อน และผูเ้ล่นท่ีจะลงไปเล่นนั้นจะตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดบนัทึกผล และผูต้ดัสินใหส้ญัญานอ
นุญาตก่อนจึงจะลงเล่นได ้
8) อนุญาตใหแ้ต่ละทีมขอเวลานอกได ้2 คร้ังๆละ 60 วินาที นาฬิกาจบัเวลาจะหยดุเม่ือมีการขอเวลานอก หากมีผู ้
เล่นไดรั้บบาดเจบ็ ผูต้ด้สินอาจเป่าหยดุเกมใหเ้ป็นเวลานอกได ้ ซ่ึงอยูใ่นดุลยพนิิจของผูต้ดัสินท่ีตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ดว้ย ตวัอยา่ง หากปล่อยเวลาเดินต่อไป อาจท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมกบัผูท่ี้เสียเปรียบ ฉะนั้นควรหยดุเวลา 
9) เม่ือผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม ใชมื้อเดียวหรือทั้ง 2 มือแยง่บอลมาครองไดอ้ยา่งมัน่คง ใหถื้อเป็นการครองบอลท่ี
สมบูรณ์ 
10) อุปกรณ์สนาม ผูเ้ล่นท่ีสมัผสัอุปกรณ์สนาม ไม่ถือเป็นลูกออก แต่หากลูกบาสไปสัมผสัอุปกรณ์สนามใหถื้อ
เป็นลูกออก หา้มมิใหผู้เ้ล่นใชอุ้ปกรณ์สนามเพื่อความไดเ้ปรียบหรือท าใหผู้เ้ล่นฝ่ายตรงขา้มเสียเปรียบ 
11) ผูต้ดัสิน อนุญาตใหผู้เ้ล่นหรือผูฝึ้กสอน ใหใ้ชค้  าพดู หรือสญัญานมือในการขอเวลานอกได ้
 
G  การฟาล์ว และบทลงโทษ 
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1) การฟาลว์ คือ การกระท าผิดของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่อฝ่ายตรงขา้ม หรือ แสดงความไม่มี
น ้าใจเป็นนกักีฬา จึงตอ้งมีบทลงโทษต่อผูก้ระท าผิดกติกา 
2) ในการฟาลว์ทุกประเภท (ไม่วา่ฟาลว์บุคคล, ฟาลว์รวม, ฟาลว์เทคนิค) ทีมท่ีไดค้รองบอลจะไปเร่ิมเล่นท่ีจุด
บริเวณหลงัเส้นฟาลว์ ภายในส่วนบนของเส้นวงกลมเสมอ หากผูเ้ล่นถูกกระท าฟาลว์ขณะชูต้ลูกและลูกลง ให้
ถือเป็นคะแนนและไดค้รองบอลเล่นต่อ จะไม่มีลูกทุ่มเขา้เล่นในทุกกรณี (ดูรูปภาพประกอบ) 
 
 
 
                                                                      (ติด-ปะรูปภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
3) ในการแข่งขนั 3 ต่อ 3 คร่ึงสนาม จะไม่จ ากดัจ านวนการฟาลว์บุคคลและการฟาลว์ทีม อยา่งไรกต็ามจะมีการ
เตือนผูเ้ล่นและผูฝึ้กสอน ซ่ึงหากยงัมีกระท าผดิอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองหรือตั้งใจกระท าผดิอยู ่ กอ็าจส่งผลสัง่หา้มผูเ้ล่น
คนนั้นเล่นต่อไดอี้ก 
4) ผูเ้ล่นฝ่ายรุกรวมถึงผูชู้ต้ลูก จะอยูใ่นพื้นท่ีแดนรุกไดไ้ม่เกิน 3 วินาที หากเกินเวลาดงักล่าวใหเ้ปล่ียนการครอง
บอล 
5) ส าหรับผูท่ี้จะส่งลูกทุ่มเขา้มา ตอ้งปล่อยลูกภายใน 5 วินาที หากเกินเวลาจะตอ้งเปล่ียนการครองบอล 
 
h. ส่ิงที่ควรเน้นย า 
1) ผูเ้ล่นท่ีเล้ียงลูกดบัเบ้ิล ถือเป็น การท าผิดกฎกติกา 
2) เก่ียวกบัการปรับเปล่ียน 
A อาจอนุญาตใหผู้เ้ล่น สามารถใชเ้ทา้ไดม้ากกวา่ 2 จงัหวะ อยา่งไรกต็าม หากผูเ้ล่นท่ีจะท าคะแนน พาลูกวิง่ 
หรือพาลูกหนี ดว้ยการใชเ้ทา้กา้วหลายจงัหวะเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบคู่ต่อสู้นั้น ใหถื้อเป็นลูกฟาลว์ทนัที 
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 b. รายการยนิูฟายด ์
a. การแข่งขนัประเภททีมยนิูฟายด ์(รวมถึง 3 ต่อ 3) 
1) ส่งรายช่ือนกักีฬาพิเศษและนกักีฬาปกติ ตามจ านวนและสดัส่วนของประเภททีมยนิูฟายด ์
2) การส่งรายช่ือนกักีฬาพิเศษไม่ควรเกิน 3 คน และนกักีฬาปกติไม่เกิน 2 คน (นกักีฬาพิเศษ 2 คน และนกักีฬา
ปกติ 1 คน ในการแข่งขนั 3 ต่อ 3 ) 
3) แต่ละทีม ควรมีผูฝึ้กสอนท่ีไม่ไดล้งเล่น คอยรับผดิชอบในการส่งรายช่ือและควบคุมทีมระหวา่งท่ีท าการ
แข่งขนั 
– Dribbling  การเล้ียงลูก 
 
 
                 
                                                (  ติดปะ - รูปภาพประกอบ ) 
 
 
 
 
จดัเตรียม: พื้นท่ีสนามบาสเกตบอล (ควรเป็นแนวตามความยาวของเส้นดา้นขา้ง หรือส่วนล่างของเส้นก่ึงกลาง
สนาม), กรวย 6 อนั, เทปกาว และลูกบาสเกตบอล จ านวน 4 ลูก, หน่ึงลูกส าหรับนกักีฬาท่ีท าการทดสอบ, อีก 2 
ลูกวางส ารองส าหรับลูกท่ีหลุดออกไป และอีกลูกส าหรับการทดสอบในลูกต่อไป 
การทดสอบ 
ใชเ้วลาทดสอบ 60 วนิาที  โดยใหผู้เ้ล่นเล้ียงลูกผา่นส่ิงกีดขวางไปทางดา้นขวาและสลบัไปทางดา้นซา้ย ผา่น
กรวยทั้ง 6 อนัท่ีวางเป็นแนวเส้นตรง ระยะห่างระหวา่งกรวย 2 เมตร ( 6 ฟุต 6 ¾ น้ิว) รวมระยะ 12 เมตร 
ผูเ้ล่นอาจเร่ิมตน้เล้ียงลูกผา่นส่ิงกีดขวาง ไปทางดา้นขวาหรือทางดา้นซา้ยก่อนกไ็ด ้ แต่เม่ือผา่นอนัแรกแลว้ตอ้ง
เล้ียงสลบัไปยงัอีกดา้นทุกคร้ัง และเม่ือเล้ียงจนถึงเส้นชยัแลว้ ผูเ้ล่นจะตอ้งจบัลูกวางลงกบัพื้น และรีบวิ่งกลบัไป
ยงัเส้นเร่ิมตน้เพื่อเล่นลูกถดัไป จากนั้นปฏิบติัในลกัษณะเดิมคลา้ยสลาลม ใหต่้อเน่ืองจนครบ 60 วินาที หากผู ้
เล่นไม่สามารถควบคุมลูกได ้ผูเ้ล่นสามารถเลือกหยบิลูกส ารองท่ีวางไวท่ี้ใกลท่ี้สุด เพื่อน ากลบัเขา้มาบริเวณส่วน
ใดของสนามกไ็ด ้แต่เวลายงัคงเดินต่อไป 
การใหค้ะแนน 



 75 

จะไดค้ร้ังละ 1 คะแนนท่ีเล้ียงลูกผา่นกรวยส าเร็จ (ตวัอยา่ง หากนกักีฬาเล้ียงลูกจากเส้นเร่ิม โยกหลบหลีกผา่น
กรวยทั้งหมด และวางลูกตรงเส้นชยัไดส้ าเร็จ จะไดรั้บ 5 คะแนนเตม็ โดยนกักีฬาจะตอ้งเล้ียงลูกใหถู้กตอ้ง และ
สามารถควบคุมลูกใหผ้า่นก่ึงกลางบริเวณท่ีวา่งระหวา่งกรวยไดส้ าเร็จ) คะแนนจะข้ึนอยูก่บัจ านวนกรวยท่ี
นกักีฬาเล้ียงผา่นไดโ้ดยถูกตอ้งสมบูรณ์ ภายใน 60 วินาที 
STAGING  
อาสาสมคัรท่ีมีหนา้ท่ีท าการทดสอบ จะตอ้งไม่ไปรบกวนนกักีฬาขณะท่ีท าการทดสอบ 
อาสาสมคัร A จะเป็นผูแ้นะน าการวิธีการทดสอบ ใหก้บักลุ่มผูท่ี้จะทดสอบ  
ในขณะท่ีอาสาสมคัร B จะเป็นผูส้าธิตวิธีการทดสอบท่ีถูกตอ้ง 
อาสาสมคัร A จะส่งลูกบาสใหก้บัผูท้ดสอบ โดยใหถ้ามนกักีฬาก่อนวา่ พร้อมหรือไม่? จากนั้นพดูค าวา่”พร้อม” 
และ”ไป” และใหน้บัจ านวนกรวยท่ีผูเ้ล่นเล้ียงผา่นได ้ภายในเวลา 1 นาที  
ส่วนอาสาสมคัร B และ C จะยนือยูด่า้นหลงัลูกส ารอง เพื่อคอยส่งลูกใหผู้เ้ล่น ในกรณีท่ีท าลูกบาสหลุดออกไป 
ส่วนอาสาสมคัร D จะเป็นผูจ้บัเวลาและบนัทึกผลการทดสอบของนกักีฬา 
อาสาสมคัรแต่ละคน จะท าหนา้ท่ีทดสอบในบริเวณท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้เท่านั้น 
 2. การชู้ตลูก 
 
                                                                      (ติด-ปะรูปภาพประกอบ) 
 
เตรียมการทดสอบ 
แป้นพร้อมห่วง และพื้นท่ีบริเวณเขตโทษ ขนาดมาตรฐาน เทปกาว และ ลูกบาสเกตบอล 2 ลูก, หน่ึงลูกส าหรับ
นกักีฬาท่ีท าการทดสอบ ส่วนอีกลูกส ารองไวส้ าหรับส่งใหผู้เ้ล่น ในกรณีท่ีท าลูกบาสเกตบอล กระดอนหลุด
ออกไป 
ใชเ้วลาทดสอบ 1 นาที 
ผูเ้ล่นยนืตรงบริเวณส่วนมุมดา้นบนของเส้นเขตโทษ โดยจะเร่ิมจากดา้นซา้ยหรือดา้นขวาก่อนกไ็ด ้ 
ใหผู้เ้ล่นเล้ียงลูกไปขา้งหนา้เพื่อหาจงัหวะชูต้บริเวณดา้นนอกของเส้นโคง้ ระยะ 2.75 เมตร (9 ฟุต) ซ่ึงผูเ้ล่นจะ
เลือกชูต้ลูกจากบริเวณไหนกไ็ดแ้ต่ตอ้งอยูภ่ายนอกส่วนโคง้ท่ีก าหนดไวเ้ป็นเส้นปะ (ส่วนโคง้น้ีจะอยูด่า้นใน
บริเวณเขตโทษและสมัผสักบัวงกลมของเขตจุดโทษ) ผูเ้ล่นจะตามไปเล่นลูกอีกหลงัจากท่ีไดชู้ต้ไปแลว้ (จะลง
หรือไม่กต็าม) และเล้ียงลูกออกมานอกเสน้โคง้บริเวณใดกไ็ด ้ ก่อนท่ีจะท าการชูต้ลูกอีกในคร้ังต่อไป โดยผูเ้ล่น
สามารถเล้ียงลูกเพื่อไปชูต้ใหไ้ดจ้ านวนคร้ังมากท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที 
การใหค้ะแนน 
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หากชูต้ลูกลง จะไดลู้กละ 2 คะแนน ภายใน 1 นาที 
 
STAGING  
อาสาสมคัรท่ีมีหนา้ท่ีท าการทดสอบ จะตอ้งไม่ไปรบกวนนกักีฬาขณะท่ีท าการทดสอบ 
อาสาสมคัร A จะเป็นผูแ้นะน าการวิธีการทดสอบ ใหก้บักลุ่มผูท่ี้จะทดสอบ  
ในขณะท่ีอาสาสมคัร B จะเป็นผูส้าธิตวิธีการทดสอบท่ีถูกตอ้ง 
อาสาสมคัร A จะส่งลูกบาสใหก้บัผูท้ดสอบ โดยใหถ้ามนกักีฬาก่อนวา่ พร้อมหรือไม่? จากนั้นพดูค าวา่”พร้อม” 
และ”ไป” และใหน้บัจ านวนลูกท่ีผูเ้ล่นชูต้ลงห่วง ภายในเวลา 1 นาที  
ส่วนอาสาสมคัร B จะยนือยูด่า้นหลงัลูกส ารอง เพื่อคอยส่งลูกใหผู้เ้ล่น ในกรณีท่ีท าลูกบาสหลุดออกไป 
ส่วนอาสาสมคัร C จะเป็นผูจ้บัเวลาและบนัทึกผลการทดสอบของนกักีฬา 
อาสาสมคัรแต่ละคน จะท าหนา้ท่ีทดสอบในบริเวณท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้เท่านั้น. 
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กติกากฬีาคริกเกต (CRICKET) 

 ส าหรับกีฬาของบุคคลพิเศษ กฎกติกาส าหรับกีฬาคริกเกต็ทั้งหมดจะตอ้งพิเศษเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการ
แข่งขนั ในฐานะท่ีเป็นกีฬานานาชาติการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกส าหรับบุคคลพิเศษมีกฎและกติกาเฉพาะจาก  
National Governing Body (NGB)  และไดมี้การสร้างกฎกติกาข้ึนโดย สมาพนัธ์คริกเกต็นานาชาติอีกดว้ย 
(International Cricket Council (ICC) ) กฎกติกาสามารถดูไดจ้าก http://icc-cricket.yahoo.com  กฎระเบียบท่ี
จะตอ้งไดรั้บการยกเวน้เม่ือพวกเขาอยูใ่นความขดัแยง้กบัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกบุคคลกลุ่มพิเศษ ส าหรับคริก
เกต็หรือหวัขอ้ในบทท่ี  1 ในกรณีดงักล่าว กฎการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกบุคคลกลุ่มพิเศษ ส าหรับคริกเกต็ท่ี
น ามาใช ้

           ในบทความท่ี 1 http://resources.specialolympics.org/article1.aspx  ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
จรรยาบรรณ , มาตรฐานในการฝึกอบรม , ความตอ้งการในดา้นการแพทยแ์ละความปลอดภยั , การแบ่งแยก , 
รางวลั , เกณฑเ์พื่อความกา้วหนา้ไปในระดบัท่ีสูงข้ึนจากการแข่งขนัและสหพนัธ์กีฬา 

 

หัวข้อ A   กจิกรรมอย่างเป็นทางการ 

- เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นทางการท่ีมีอยูใ่นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกส าหรับบุคคลพิเศษ ช่วง

ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน าเสนอโอกาสในการแข่งขนัส าหรับนกักีฬาทั้งหมดท่ีมี

ความสามารถ โปรแกรมอาจจะเป็นตวัก าหนดเหตุการณ์ในการสอน ผูฝึ้กสอนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ

จดัใหมี้การฝึกอบรมและเลือกเหตุการณ์ท่ีเหมาะสมกบัทกัษะของนกักีฬาแต่ละคนและกระตุน้

ความสนใจ 

1. ทดสอบทกัษะของกีฬาคริกเกต็ 

2. จดัการแข่งขนัแบบทีม 

หัวข้อ B   กฎทั่วไป 

 กฎข้อที่ 1 การลงทีม 

A. การแข่งขนัจะเล่นระหวา่งทีม 2 ทีม โดยผูเ้ล่นแต่ละทีมจะมี 11 คน และจะมี          1 คนท่ีจะเป็น

หวัหนา้ทีม 

http://icc-cricket.yahoo.com/
http://resources.specialolympics.org/article1.aspx
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B. ก่อนการแข่งขนั 15 นาที ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีผูเ้ล่นในสนามนอ้ยกวา่ 8 คน            ในการแข่งขนั

นั้นจะถูกปรับแพ ้

 

กฎข้อที่ 2 การแข่งขัน 

A. หน่ึงการแข่งขนัจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง จะเล่นทีมละ 20 over ต่อ 1 ทีม แต่จะมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ 

wicket keeper ท่ีไม่สามารถท าการขวา้งบอลได ้ ผูข้วา้งจะขวา้งบอลไดค้นละ 2 over  เช่น 10 x 2 

= 20 over  และถา้เกิดการบาดเจบ็ของผูข้วา้งสามารถเปล่ียนผูเ้ล่นคนใหม่เพื่อใหม้าขวา้งบอลท่ี

เหลือแทนใน over นั้นๆได ้แต่ควรเลือกผูข้วา้ง คนท่ี 9 หรือ 10 โดยผูฝึ้กสอนจะเป็นผูพ้ิจารณา 

B. ผูข้วา้งบอลทุกคนจะตอ้งขวา้งลูกในลกัษณะท่ีแขนไม่งอจนเกินไป 

C. เม่ือจบการแข่งขนัจะตอ้งมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูช้นะ ส าหรับทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด คะแนนของทีม

ค านวณไดจ้ากคะแนนรวมและหารดว้ย wicket ท่ีเสียไปใน 20 over 

D. ในกรณีท่ีทั้ง 2 ทีมมีคะแนนเท่ากนัจะตอ้งมีแค่ 1 ทีมท่ีเป็นผูช้นะค านวณไดจ้าก 

1. ทีมท่ีเสีย wickets นอ้ยท่ีสุด 

2. ทีมท่ีเสียคะแนน 6’s มากท่ีสุด 

3. ทีมท่ีเสียคะแนน 4’s มากท่ีสุด 

4. ทีมท่ีเสียคะแนนพิเศษนอ้ยท่ีสุด 

5. ถา้ทั้ง 2 ทีมยงัคงมีคะแนนเท่ากนั จะตดัสินผูช้นะดว้ยการโยนเหรียญ 

  

            กฎข้อที่ 3 การควบคุมการแข่งขนั 

A. ก่อนการแข่งขนัผูต้ดัสินทั้ง 2 คนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหค้วบคุมการแข่งขนัตอ้งมีความเป็นธรรม

และตดัสินอยา่งยติุธรรม 

B. จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงผูต้ดัสินในระหวา่งท่ีแข่งขนัโดยปราศจากความยนิยอมของผูฝึ้กสอน

ทั้ง 2 ทีม 

C. ผูต้ดัสินจะเป็นผูช้ี้ขาดเพียงผูเ้ดียวในระหวา่งการแข่งขนัวา่เป็นการเล่นท่ีเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสม 
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D. ในการตดัสินทั้งหมดของผูต้ดัสินถือวา่เป็นค าช้ีขาดต่อเหตุการณ์นั้นๆ 

กฎข้อที่ 4 ผู้เล่นแทน 

A. ผูเ้ล่นแทนจะไดรั้บอนุญาตใหล้งแข่งขนัแทนไดใ้นกรณีท่ีมีผูเ้ล่นในสนามเกิดการบาดเจบ็ระหวา่ง

การแข่งขนั 

B. ผูเ้ล่นแทนจะไดรั้บอนุญาตใหตี้และขวา้งลูกไดใ้นต าแหน่งท่ีไปแทนบุคคลนั้น 

C. ผูเ้ล่นแทนจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็น wicket keeper โดยปราศจากความยนิยอมจากผูฝึ้กสอนของ

ฝ่ายตรงขา้ม 

D. การวิ่งท าคะแนนของผูตี้ ถา้ผูตี้เกิดการบาดเจบ็ผูเ้ล่นแทนจะไดรั้บอนุญาตใหว้ิ่งท าคะแนนแทนได ้

E. ผูเ้ล่นแทนจะใชแ้ทนผูเ้ล่นท่ีเป็นตวัจริงไดใ้นลกัษณะท่ีผูเ้ล่นตวัจริงมาไม่ทนัการแข่งขนั แต่ผูเ้ล่น

แทนจะไม่สามารถตีและขวา้งลูกได ้

 

กฎข้อที่ 5 บอลเสีย (No ball) 

A. บอลเสียจะเกิดข้ึนเม่ือ 

1. ลูกบอลท่ีผูข้วา้งก าลงัจะขวา้งหรือปล่อยลูกลกัษณะของแขนเหยยีดตรงถือวา่เป็นการขวา้งท่ีดี 

โดยจะตดัสินโดยผูต้ดัสินในการแข่งขนันั้น 

2. เม่ือผูข้วา้งวิ่งถึงจุดท่ีจะขวา้งบอลเทา้หลงัของผูข้วา้งตอ้งอยูบ่นเส้นหรือหา้มออกนอกเส้น 

3. เม่ือลูกบอลเดง้เกิน 2 คร้ัง  ก่อนท่ีจะถึงผูตี้ 

4. เม่ือผูข้วา้งก าลงัจะขวา้งบอลแลว้มีผูเ้ล่นฝ่ายรับมากกวา่ 2 คนอยูด่า้นหลงัผูตี้ leg side  หรือถา้

อยูบ่นเส้นจะพิจารณาตามกฎ  

5. ผูรั้บหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของผูเ้ล่นฝ่ายรับหา้มอยูบ่น “พิช’’ ก่อนผูข้วา้งจะท าการขวา้งบอล

หรือผูเ้ล่นฝ่ายรับรบกวนผูตี้ 

6. ผูข้วา้งตอ้งแจง้ผูต้ดัสินให้ทราบเม่ือตอ้งการเปล่ียนทิศทางหรือท่วงท่าในการขวา้งบอลและผู ้

ตดัสินจะตอ้งแจง้เตือนใหผู้ตี้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

7. Wicket keeper  รับบอลขา้งหนา้ wicket ขณะท่ีลูกบอลยงัไม่สมัผสัตวัผูตี้ 

8. Wicket keeper ไม่สามารถยืน่มือไปขา้งหนา้เส้นเขตของ wicket ก่อนท่ีบอลจะถูกขวา้งโดยผูข้วา้ง 
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B. บอลเสียจะเพิม่เป็น 2 คะแนนและบวกเพิม่กบัจ านวนคะแนนของลูกนั้น 

C. ใน 1 over  ถา้มีบอลเสียมากกวา่ 2 คร้ัง ใหข้วา้งลูกเพิ่มหรือขวา้งใหม่  

( แต่ใน over จะขวา้งไดไ้ม่เกิน 8 ลูก ) 

D. ผูตี้จะสามารถออกจากลูกบอลเสียไดก้ต่็อเม่ือ วิ่ง RUN – OUT เท่านั้น หรือผูตี้เจตนารบกวนผู ้

เล่นฝ่ายรับ 

กฎข้อที่ 6 การวางต าแหน่งผู้รับ 

A. ทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับจะตอ้งไม่มีผูรั้บอยูด่า้นหลงัผูตี้มากกวา่ 2 คนทางดา้นบนฝ่ัง     leg side 

B. ทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับหา้มขยบัตวัในขณะผูข้วา้งก าลงัจะท าการขวา้งบอลหรือรบกวนผูตี้ในขณะท่ีก าลงั

จะตี 

C. ถา้ลูกบอลถูกปล่อยจากมือผูข้วา้งแลว้ถือวา่นบัเป็น 1 บอล 

D. หา้มทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับน าส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายยืน่เขา้มาใน “พิช” ในขณะท่ีผูข้วา้งกะลงัจะ

ขวา้งบอล 

E. ถา้ทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับฝ่าฝืนกรณีขา้งตน้ทั้งหมดผูต้ดัสินจะขานวา่ NO – BALL              ( บอลเสีย ) 

  

            กฎข้อที่ 7 การให้คะแนน 

A. การใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

B. ทุกคร้ังท่ีผูตี้และคู่ตี วิ่งสลบักนัและเขา้เส้นปลอดภยัจะนบัเป็น 1 คะแนน 

C. เม่ือผูเ้ล่นฝ่ายรับขวา้งลูกกลบัมาท่ี wicket แลว้ทีมผูรั้บรับพลาดถา้ผูตี้วิ่งสลบักนัและเขา้เส้น

ปลอดภยัถือวา่เป็นคะแนน  

D. เม่ือผูตี้ ตีลูกบอลออกเส้นขอบสนามโดยท่ีลูกบอลตกพื้นแลว้กล้ิงออกจะนบัเป็น 4 คะแนน และ

เม่ือตีลอยออกนอกเส้นสนามโดยไม่ตกพื้นภายในสนามก่อนจะนบัเป็น 6 คะแนน 

E. จะมีคะแนนพิเศษ (extras) เพิม่ 2 คะแนน เม่ือบอลนั้นคือ Wide (ลูกกวา้ง) และ No-Ball (บอล

เสีย) 

 

กฎข้อที่ 8 WIDE (บอลกว้าง) 
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A. ลูกท่ีขวา้งออกนอกเส้น Wideโดยไม่สมัผสัส่วนใดๆของผูตี้ และไม่อยูใ่นแนวของ Wicket 

1. เม่ือลูกบอลถูกขวา้งโดยผูข้วา้งแลว้บอลตกบนเส้นหรือนอกเส้น(wide)ถือวา่ลูกนั้นเป็นลูก 

Wide 

2. เม่ือลูกบอลผา่นหรือตกทางดา้น Leg side และผูตี้ถอยออกไปตีถือวา่ไม่เป็นลูก Wide 

3. เม่ือบอลท่ีขวา้งมาสูงกวา่ไหล่ของผูตี้ในท่ายนืเตรียมตี หรือสูงกวา่อกในท่ายนืปกติ และลูก

บอลผา่นเส้นเขตตี 

B. Wide จะนบัเป็นคะแนนพิเศษ (extras) 2 คะแนน แต่จะไม่นบัเป็น 1 บอลใน  Over นั้น 

C. การออกของผูตี้จากลูก Wide จะออกไดโ้ดย วิ่งออก (Run-out ) , ตีถูกเสาหลงัผูตี้ (Hit Wicket) , 

ท าใหผู้ตี้ออกโดย Wicket keeper (Stumps) , ผูตี้ใชมื้อจบับอลโดยเจตนา , ผูตี้มีเจตนากีดขวางทีม

ผูเ้ล่นฝ่ายรับ 

D. ลูก Wide จะนบัเหมือนลูก No-Ball (ดูรายละเอียดในขอ้ 5 ; 8B และ C) 

 

 กฎข้อที่ 9 การร้องขอ 

A. ผูต้ดัสินจะไม่ใหผู้ตี้ออก หากทีมของผูรั้บไม่ร้องขอ 

B. ทีมผูรั้บสามารถร้องขอไดทุ้กกรณีท่ีคาดการณ์วา่ เกิดเหตุการณ์ท่ีน่าจะท าใหผู้ตี้ออก 

C. การร้องขอจะตอ้งพดูเท่านั้น 

D. การตดัสินใจของผูต้ดัสินถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด หากมีการเปล่ียนแปลงผูต้ดัสินจะเปล่ียนค าตดัสิน

ทนัที 

 

 

กฎข้อที่ 10 การโดน Wicket ของผู้ต ี

A. เม่ือผูตี้ ตีถูก Wicket ตนเอง แลว้ Bail หล่นถือวา่ออกจากการแข่งขนั 

B. เม่ือผูตี้ ตีลูกบอลออกไปแลว้เกิดกรณี Bail หล่นแต่ Wicket ยงัตั้งอยู ่ทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับสามารถน า

ลูกบอลมาแตะท่ี Wicket ไดท้นัที 
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กฎข้อที่ 11 การออกของผู้ต ี

A. ผูตี้จะออกไดเ้พียงทีละ 1 คน จะไม่สามารถออกพร้อมกนัไดท้ั้ง 2 คน 

B. ในกรณีท่ีผูตี้ออกจากการตีมี ดงัน้ี 

1. การขว้าง 

- หลงัจากท่ีผูข้วา้ง ขวา้งบอลไปโดน Wicket แลว้ Bail หล่น ในกรณีน้ีลูกบอลอาจจะสมัผสัตวัหรือ

ส่วนใดส่วนหน่ึงของผูตี้ก่อนกไ็ด ้

2. การรับลูกบอล 

a. เม่ือลูกบอลท่ีขวา้งโดยผูข้วา้งมาแลว้สมัผสักบัไมแ้ละถุงมือของผูตี้  เม่ือทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับ 

รับลูกบอลไดโ้ดยท่ีลูกบอลยงัไม่สมัผสัพื้นสนาม 

b. เม่ือผูตี้ ตีลูกบอลแลว้โดนผูเ้ล่นฝ่ายรับและลูกลอย ออกนอกเส้นขอบสนามถือเป็น 6 คะแนน 

c. เม่ือผูตี้ ตีลูกลอยออกนอกสนามและผูเ้ล่นฝ่ายรับ รับบอลไดแ้ต่เทา้สมัผสัหรืออยูน่อก

เส้นขอบสนามถือเป็น 6 คะแนน และผูตี้ไม่ออก 

3. การท าให้ผู้ตีออก โดย Wicket keeper 

- เม่ือผูข้วา้ง ขวา้งลูกบอลไปแลว้และผูตี้ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดหรือไม ้สมัผสัในเส้นเขตของผูตี้ เม่ือ 

Wicket keeper  รับลูกจากหลงัในแนว Wicket และน าลูกบอลไปแตะ Wicket ถือวา่ออก / หากวา่ 

Wicket keeper รับลูกบอลหนา้แนว Wicket ลูกนั้นถือวา่เป็นบอลเสีย (No-Ball) 

4. การว่ิงออก (Run-Out) 

- ในขณะท่ีบอลก าลงัเล่น ผูตี้และคู่ตีวิ่งออกจากเส้นปลอดภยั ทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับสามารถน าลูกบอลมา

แตะ Wicket ทางดา้นใดดา้นหน่ึงได ้เม่ือผูตี้และคู่ตีวิ่งเขา้เส้นปลอดภยัไม่ทนั 

5. ลูกบอลโดนขาผู้ตีก่อนถึง Wicket (L.B.W) 

- เม่ือผูข้วา้ง ขวา้งลูกบอลออกจากมือไปแลว้ลูกจะตกกระทบพื้นหรือไม่ตกกระทบกบัพื้นแลว้ลูก

บอลโดนขาของผูตี้ในแนวของ Wicket จะถือวา่เป็นการขดัขวางลูกบอลไม่ใหถู้ก Wicket โดย

เจตนาหรือไม่เจตนากต็าม 

6. ผู้ตี ตีโดน Wicket ของตนเอง ( Hit Wicket ) 

- ถา้หลงัจากท่ีผูข้วา้ง ขวา้งลูกบอลไปแลว้ไมห้รือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายของผูตี้สัมผสัโดน 

Wicket และ Bail หล่น  
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- ในกรณีท่ีผูตี้ ตีลูกบอลไปแลว้ตอ้งการวิ่งท าคะแนน แต่ถา้ไมห้รือส่วนใดส่วนหน่ึงของผูตี้สมัผสั

โดน Wicket ถือวา่ไม่ออก 

7. การขัดขวางผู้เล่นฝ่ายรับ 

ผูตี้จะออกเม่ือ 

a. ผูตี้ขดัขวางการเล่นลูกบอลของทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับโดยท่ีลูกนั้นยงัด าเนินอยู ่

b. ผูตี้ขดัขวางการรับลูกบอลของทีมผูเ้ล่นฝ่ายรับโดยเจตนา 

**หมายเหตุ หากท าใหผู้เ้ล่นฝ่ายตรงขา้มบาดเจบ็โดยเจตนาจะถูกปรับโทษตามกฎขอ้ท่ี 12 

 กฎข้อที่ 12 การประพฤติผดิและบทลงโทษ 

A. ใชค้  าพดูหยาบคาย ใชค้วามรุนแรงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมและท าใหเ้สียเวลาในขณะแข่งขนัจะถูก

ปรับคะแนน 5 คะแนน หากผูต้ดัสินเตือนและไม่ปฏิบติัตามจะถูกออกจากการแข่งขนัและถูก

ปรับคะแนนอีก 5 คะแนน 

B. ผูต้ดัสินสามารถยติุการแข่งขนัและใหฝ่้ายท่ีประพฤติผดิเกินควรเป็นฝ่ายแพไ้ด ้

C. การปรับคะแนนจะปรับจากคะแนนตี 

D. ผูฝึ้กสอนและหวัหนา้ทีมจะเป็นผูรั้บผดิชอบใหก้ารแข่งขนัอยูภ่ายใตก้ฎและกติกา  

E. ผูต้ดัสินจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่การแข่งขนัอยูภ่ายใต ้กฎและกติกาหรือไม่ 

F. ผูต้ดัสินจะเป็นผูเ้จรจาในกรณีท่ีผูเ้ล่น เล่นไม่เหมาะสมและลูกบอลนั้นจะถือวา่เป็นบอลตาย (Dead 

Ball) 

G. ผูต้ดัสินมีอ านาจในการยติุการแข่งขนัหากการแข่งขนันั้นไม่ไดด้ าเนินตาม กฎกติกาและธรรม

เนียมของกีฬาคริกเกต็ 

H. บทลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทั้งหมดจะอยูภ่ายใตอ้  านาจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

กฎข้อที่ 13 เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน 

- คณะกรรมการจดัการแข่งขนัเป็นผูก้  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการแข่งขนั 
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                กฎข้อที่ 14 พืน้ที่และขนาดของสนามที่ใช้ในการแข่งขัน 

 
 

 
 
กฎข้อที่ 15 กฎและกติกาพืน้ฐาน 

A. ผูเ้ล่นแต่ละฝ่ายตอ้งท าการส่งรายช่ือนกักีฬาก่อนท าการแข่งขนั และไม่สามารถเปล่ียนรายช่ือ

นกักีฬาได ้นอกจากกรณีท่ีนกักีฬาเกิดการบาดเจบ็สามารถเปล่ียนตวัผูเ้ล่นแทนได ้โดยจะตอ้ง

ไดรั้บการยนิยอมจากผูฝึ้กสอนและหวัหนา้ทีมของฝ่ายตรงขา้ม 

B. การใหค้ะแนน 6’s  4’s จะเป็นมาตรฐาน 

C. ลูกบอลท่ีใชใ้นการแข่งขนัก าหนดโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

D. ผูเ้ล่นทุกคนควรแต่งกายและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัดงัต่อไปน้ี 

1. สวมใส่ชุดแข่งตามมาตรฐานของกีฬาคริกเกต็ 

2. ควรสวมใส่กางเกงขายาว 

3. สวมใส่รองเทา้กีฬา 
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4. สวมใส่แพดป้องกนัทั้งผูตี้และ Wicket keeper 

5. ผูเ้ล่นท่ีเป็นผูช้ายควรสวมใส่กระจบั (Box) ผูห้ญิงควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัหนา้อก 

(Chest Padding) 

6.  ผูตี้ และ Wicket keeper ควรสวมใส่หมวกป้องกนั (Helmet) 

 

การส่งสัญญาณของผู้ตดัสิน (Umpires Signals) 
 

 

 
 


