สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่ งประเทศไทย
กติกาเทเบิลเทนนิส
ปี 2558 – 2560 (2015 - 2017)
.....................................
1. โต๊ ะเทเบิลเทนนิส (THE TABLE)
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

พื น้ หน้ าด้ านบนของโต๊ ะเรี ย กว่ า “พื น้ ผิ ว โต๊ ะ” (PLAYING SURFACE) จะเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีความยาว 2.74 เมตร ความกว้ าง 1.525 เมตร และจะต้ องสูงได้ ระดับ
โดยวัดจากพื ้นที่ตั ้งขึ ้นมาถึงพื ้นที่ผิวโต๊ ะสูง 76 เซนติเมตร
พื ้นผิวโต๊ ะ ไม่รวมถึงด้ านข้ างตามแนวตังที
้ ่อยูต่ ่ากว่าขอบบนสุดของโต๊ ะลงมา
พื น้ ผิ ว โต๊ ะ อาจท าด้ ว ยวัส ดุใดๆ ก็ ไ ด้ แต่จ ะต้ อ งมี ค วามกระดอนสม่ า เสมอเมื่ อ เอา
ลูกเทเบิลเทนนิสมาตรฐานปล่อยลงในระยะสูง 30 เซนติเมตร โดยวัดจากพืน้ ผิวโต๊ ะ
ลูกจะกระดอน ขึ ้นมาประมาณ 23 เซนติเมตร
พื ้นผิวโต๊ ะจะต้ องเป็ นสีเข้ มสม่าเสมอและเป็ นสีด้านไม่สะท้ อนแสง ขอบด้ านบนของ
พื ้นผิวโต๊ ะทัง้ 4 ด้ าน จะทาด้ วยสีขาว มีขนาดกว้ าง 2 เซนติเมตร เส้ นของพืน้ ผิว
โต๊ ะด้ านยาว 2.74 เมตร ทังสองข้
้
างเรี ยกว่า “เส้ นข้ าง” (SIDE LINE) เส้ นของพื ้นผิว
โต๊ ะด้ านกว้ าง 1.525 เมตร ทังสองด้
้
านเรี ยกว่า “เส้ นสกัด” (END LINE)
พื ้นผิวโต๊ ะจะถูกแบ่งออกเป็ นสองแดน (COURTS) เท่า ๆ กัน กันด้
้ วยตาข่ายซึง่ ขึง
ตังฉากกั
้
บพื ้นผิวโต๊ ะและขนานกับเส้ นสกัดโดยตลอด
สาหรับประเภทคู่ ในแต่ละแดนจะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วนเท่า ๆ กันด้ วยเส้ นสีขาว
มี ข นาดกว้ าง 3 มิ ล ลิ เ มตร โดยขี ด ขนานกั บ เส้ นข้ างเรี ยกว่ า “เส้ นกลาง”
(CENTRE LINE) และให้ ถือว่าเส้ นกลางนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของคอร์ ดด้ านขวาของโต๊ ะด้ วย
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2. ส่ วนประกอบของตาข่ าย (THE NET ASSEMBLY)
2.1
2.2

2.3
2.4

ส่วนประกอบของตาข่ายจะประกอบด้ วย ตาข่าย ที่แขวน และเสาตัง้ รวมไปถึงที่จบั ยึด
กับโต๊ ะเทเบิลเทนนิส
ตาข่ า ยจะต้ อ งขึ ง ตึ ง และยึ ด ด้ ว ยเชื อ กซึ่ ง ผู ก ติ ด ปลายยอดเสา ซึ่ ง ตัง้ ตรงสู ง จาก
พื น้ ผิ วโต๊ ะ 15.25 เซนติเมตร และยื่ น ออกไปจากเส้ นข้ างของโต๊ ะ ถึงตัวเสาด้ านละ
15.25 เซนติเมตร
ส่วนบนสุดของตาข่ายตลอดแนวยาวจะต้ องสูงจากพื ้นผิวโต๊ ะ 15.25 เซนติเมตร
ส่วนล่างสุดของตาข่ายตลอดแนวยาว จะต้ องอยู่ชิดกับพื น้ ผิวโต๊ ะ ให้ ม ากที่สุดเท่าที่
จะเป็ นไปได้ และส่ วนปลายสุ ด ของตาข่ ายทั ง้ สองด้ าน จะต้ องอยู่ แนบกั บ เสาตั ง้
จากส่วนบนสุดถึงส่วนล่างสุด

3. ลูกเทเบิลเทนนิส (THE BALL)
3.1
3.2
3.3

ลูกเทเบิลเทนนิส จะต้ องกลมและมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร
ลูกเทเบิลเทนนิส จะต้ องมีน ้าหนัก 2.7 กรัม
ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้ องทาด้ วยเซลลูลอยด์ หรื อวัสดุพลาสติกอื่นใดที่คล้ ายคลึงกัน
มีสีขาวหรื อสีส้ม และเป็ นสีด้าน
* ส ห พั น ธ์ เท เบิ ล เท น นิ ส น า น า ช า ติ (ITTF) ป ระ ก า ศ ใช้ ลู ก พ ล า ส ติ ก (4 0 +)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 (1 SEP 2014) สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (TTAT)
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

4. ไม้ เทเบิลเทนนิส (THE RACKET)
4.1
4.2

4.3

ไม้ เทเบิลเทนนิส จะมีรูปร่าง ขนาด หรื อ น ้าหนักอย่างไรก็ได้ แต่หน้ าไม้ จะต้ อง
แบนเรี ยบ และแข็ง
อย่างน้ อยที่สดุ 85 % ของความหนาของไม้ จะต้ องทาด้ วยไม้ ธรรมชาติ ชันที
้ ่อดั อยู่
ติดภายในหน้ าไม้ ซงึ่ ทาด้ วยวัสดุอื่นใด เช่น คาร์ บอนไฟเบอร์ , กลาสไฟเบอร์
หรื อกระดาษอัด จะต้ องมีหนความหนาไม่เกิน 7.5% ของความหนาทังหมด
้
ของไม้ หรื อไม่เกิน 0.35 มิลลิเมตร สุดแท้ แต่กรณีใดจะมีคา่ น้ อยกว่า
หน้ าไม้ เทเบิลเทนนิสด้ านที่ใช้ ตีลกู จะต้ องมีวสั ดุปิดทับวัสดุนนจะเป็
ั้
นแผ่นยางเม็ด
ธรรมดา แผ่นยางชนิดนี ้ เมื่อปิ ดทับหน้ าไม้ และรวมกับกาวแล้ วจะต้ องมีความหนา
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรื อแผ่นยางชนิดสอดไส้ แผ่นยางชนิดนี ้ เมื่อปิ ดทับ
หน้ าไม้ และรวมกับกาวแล้ ว จะต้ องมีความหนาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
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4.3.1 แผ่นยางเม็ดธรรมดา (ORDINARY PIMPLED RUBBER) จะต้ องเป็ นแผ่นยาง
ชิ ้นเดียวและไม่มีฟองน ้ารองรับ โดยหันเอาเม็ดยางออกมาด้ านนอก จะทาด้ วย
ยางธรรมชาติหรื อยางสังเคราะห์ มีเม็ดยางกระจายอยู่อย่างสม่าเสมอไม่น้อยกว่า
10 เม็ด ต่อ 1 ตารางเซนติเมตร และไม่มากกว่า 30 เม็ด ต่อ 1 ตารางเซนติเมตร
4.3.2 แผ่นยางชนิดสอดไส้ (SANDWICH RUBBER) ประกอบด้ วยฟองน ้าชิ ้นเดียวปิ ดคลุม
ด้ วยแผ่นยางเม็ดธรรมดาชิ ้นเดียว โดยจะหันเอาเม็ดยางอยูด่ ้ านในหรื ออยู่ด้านนอก
ก็ได้ ซึง่ ความหนาของแผ่นยางเม็ดธรรมดานี ้จะต้ องมีความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
4.4 วัสดุปิดทับหน้ าไม้ จะต้ องปิ ดทับคลุมหน้ าไม้ ด้านนัน้ ๆ และจะต้ องไม่เกินขอบหน้ าไม้
ออกไป ยกเว้ นส่วนที่ใกล้ กบั ด้ ามจับที่สดุ และที่วางนิ ้วอาจจะหุ้มหรื อไม่ห้ มุ ด้ วยวัสดุ
ใดๆ ก็ได้
4.5 หน้ าไม้ เทเบิลเทนนิสชันภายในหน้
้
าไม้ และชันของวั
้
สดุปิดทับต่างๆหรื อกาวจะต้ อง
สม่าเสมอและมีความหนาเท่ากันตลอด
4.6 หน้ าไม้ เทเบิลเทนนิสที่มีวสั ดุปิดทับหรื อไม่มีวสั ดุปิดทับด้ านหนึง่ จะต้ องเป็ นสีแดงสว่าง
(BRIGHT RED) และอีกด้ านหนึง่ จะต้ องเป็ นสีดา (BLACK) และจะต้ องมีสีกลมกลืน
อย่างสม่าเสมอและไม่สะท้ อนแสง
4.7 วัสดุปิดทับหน้ าไม้ ควรนามาใช้ ตามคุณสมบัติที่สหพันธ์ ฯ รับรอง โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมี หรื อวิธีการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะอื่น ๆ
4.7.1 การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยของความสม่าเสมอของผิวหน้ าไม้ หรื อวัสดุปิดทับ หรื อความ
ไม่สม่าเสมอของสีหรื อขนาดเนื่องจากการเสียหายจากอุบตั ิเหตุ การใช้ งาน หรื อสีจาง
อาจจะอนุญาตให้ ใช้ ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเหตุเหล่านันไม่
้ ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญต่อ
คุณลักษณะของผิวหน้ าไม้ หรื อวัสดุปิดทับ
4.8 เมื่อเริ่มการแข่งขันและเมื่อใดก็ตามที่ผ้ เู ล่นเปลี่ยนไม้ เทเบิลเทนนิสระหว่างการแข่งขัน
ผู้เล่นจะต้ องแสดงไม้ เทเบิลเทนนิสที่เขาเปลี่ยนให้ กบั คูแ่ ข่งขัน และผู้ตดั สิน ตรวจสอบ
ก่อนทุกครัง้
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5. คาจากัดความ (DEFINITIONS)
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

การตีโต้ (RALLY) หมายถึง ระยะเวลาที่ลกู อยูใ่ นการเล่น
ลูกอยูใ่ นการเล่น (IN PLAY) หมายถึง เมื่อลูกเทเบิลเทนนิสได้ หยุดนิ่งบนฝ่ ามืออิสระ
ก่อนการส่งลูกในจังหวะสุดท้ าย จนกระทัง่ การตีโต้ นนเป็
ั ้ นการส่งใหม่ (LET) หรื อได้
คะแนน (A POINT)
การส่งใหม่ (LET) หมายถึง การตีโต้ ที่ไม่มีผลได้ คะแนน
การได้ คะแนน ( A POINT) หมายถึง การตีโต้ ที่มีผลได้ คะแนน
มือที่ถือไม้ (RACKET HAND) หมายถึง มือในขณะที่ถือไม้ เทเบิลเทนนิส
มืออิสระ (FREE HAND) หมายถึง มือในขณะที่ไม่ได้ ถือไม้ เทเบิลเทนนิส แขนอิสระ
( FREE ARM ) คือ แขนข้ างเดียวกับมืออิสระ
การตีลกู (STRIKES) หมายถึง การที่ผ้ เู ล่นสัมผัสลูกด้ วยไม้ เทเบิลเทนนิสขณะที่ถืออยู่
หรื อสัมผัสลูกด้ วยมือที่ถือไม้ เทเบิลเทนนิสตังแต่
้ ข้อมือลงไป
การขวางลูก (OBSTRUCTS) หมายถึง ขณะที่ลกู อยูใ่ นการเล่น หลังจากที่ฝ่ายตรงข้ าม
ตีลกู มาโดยลูกนันยั
้ งไม่ได้ กระทบแดนของอีกฝ่ ายหนึง่ ปรากฏว่าผู้เล่นหรื อสิ่งใด ๆ
ที่เขาสวมใส่ หรื อถืออยู่ สัมผัสถูกลูกขณะลูกนันอยู
้ เ่ หนือระดับพื ้นผิวโต๊ ะ หรื อลูกนัน้
มีทิศทางวิ่งเข้ าหาพื ้นผิวโต๊ ะ
ผู้สง่ (SERVER) หมายถึง ผู้ที่ตีลกู เทเบิลเทนนิสเป็ นครัง้ แรกในการตีโต้
ผู้รับ (RECEIVER) หมายถึง ผู้ที่ตีลกู เทเบิลเทนนิสเป็ นครัง้ ที่สองในการตีโต้
ผู้ตดั สิน (UMPIRE) หมายถึง ผู้ที่ถกู แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อควบคุมการแข่งขัน
ผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน (ASSISTANT UMPIRE) หมายถึง ผู้ที่ถกู แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยผู้ตดั สิน
ในการตัดสิน
สิ่งใด ๆ ที่ผ้ เู ล่นสวมใส่หรื อถืออยู่ หมายรวมถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่ผ้ เู ล่นสวมใส่หรื อถืออยู่
ตังแต่
้ เริ่มการตีโต้
เส้ นสกัด ( END LINE) หมายรวมถึง เส้ นสมมุติที่ลากต่อออกไปจากเส้ นสกัด
ทังสองด้
้
านด้ วย
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6. การส่ งลูก (THE SERVICE)
6.1

เมื่อเริ่ มส่งลูกเทเบิลเทนนิสต้ อ งวางเป็ นอิสระอยู่บนฝ่ ามืออิสระ โดยแบฝ่ ามือออกและ
ลูกจะต้ องหยุดนิ่ง
6.2 ในการส่ง ผู้สง่ จะต้ องโยนลูกขึ ้นข้ างบนด้ วยมืออิสระ ให้ ใกล้ เคียงกับเส้ นตังฉากและให้
้
สูงจาก จุดที่ลกู ออกจากฝ่ ามือ ไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร โดยลูกที่โยนขึ ้นไปนันจะต้
้ อง
ไม่เป็ นลูกที่ถกู ทาให้ หมุนด้ วยความตังใจ
้
6.3 ผู้สง่ จะตีลกู ได้ ในขณะที่ลกู เทเบิลเทนนิสได้ ลดระดับจากจุดสูงสุดแล้ ว เพื่อให้ ลกู กระทบ
แดนของผู้สง่ ก่อนแล้ วไปกระทบแดนของฝ่ ายรับ สาหรับประเภทคู่ ลูกเทเบิลเทนนิส
จะต้ องกระทบครึ่งแดนขวาของผู้สง่ ก่อนแล้ ว ไปกระทบครึ่งแดนขวาของฝ่ ายรับ
6.4 ตังแต่
้ เริ่มส่งลูกจนกระทัง่ ลูกถูกตี ลูกเทเบิลเทนนิสจะต้ องอยูเ่ หนือระดับพื ้นผิวโต๊ ะ
และอยูห่ ลังเส้ นสกัด และจะต้ องไม่มีสว่ นใดส่วนหนึง่ ของร่างกายหรื อสิ่งที่สวมใส
หรื อ ถืออยูข่ องผู้สง่ หรื อ คูเ่ ล่นของผู้สง่ ในประเภทคู่ บังการมองเห็นของผู้รับ
6.5 ขณะที่ลกู เทเบิลเทนนิสถูกโยนขึ ้นแขนอิสระและมือของผู้สง่ จะต้ องเคลื่อนจากพื ้นที่
ระหว่างลูกเทเบิลเทนนิสและตาข่าย พื ้นที่ระหว่างลูกเทเบิลเทนนิสและตาข่าย
ถูกกาหนดโดยลูกเทเบิลเทนนิส ส่วนตาข่ายนันให้
้ ลากเส้ นสมมุติตอ่ ขึ ้นไปข้ างบนโดย
ไม่จากัด (วัตถุประสงค์ของกติกานี ้ ต้ องการให้ ผ้ รู ับเห็นลูกเทเบิลเทนนิสตลอดเวลา
ทังนี
้ ้ ผู้สง่ หรื อคูข่ องผู้สง่ จะต้ อง ไม่แสดงท่าทางที่จะเป็ นการบังการมองเห็นของผู้รับ
ตลอดเวลา ตังแต่
้ ลกู ออกจากมือของผู้สง่ และเห็นถึงหน้ าไม้ ด้านที่ใช้ ตีลกู )
6.6 เป็ นความรับผิดชอบของผู้เล่น ที่จะต้ องส่งลูกให้ ผ้ ตู ดั สินหรื อผู้ช่วยผู้ตดั สิน สามารถ
ทาให้ ร้ ูสึกพอใจว่าการส่งลูกนันได้
้ กระทาตามกติกา และผู้ตดั สินหรื อผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน
คนใดคนหนึง่ อาจตัดสินว่าการส่งลูกนันไม่
้ ถกู ต้ อง
6.6.1 ถ้ าผู้ตดั สินหรื อผู้ชว่ ยผู้ตดั สินคนใดคนหนึง่ ไม่แน่ใจว่าการส่งลูกนันจะถู
้ กต้ องตามกติกา
หรื อ ไม่ ในโอกาสแรกของแมทช์ ก ารแข่ ง ขัน จะยุติ ก ารเล่ น และเตื อ นผู้ ส่ ง คนนัน้
แต่ในการส่งลูกครัง้ ต่อไป หากผู้เล่นหรื อคู่เล่นนัน้ ยังคงส่งลูกไม่ชดั เจนตามกติกาอีก
จะพิจารณาว่าการส่งลูกนันไม่
้ ถกู ต้ อง
6.7 ผู้สง่ อาจได้ รับการอนุโลมได้ บ้าง หากผู้สง่ คนนัน้ แจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินทราบถึงการหย่อน
สมรรถภาพทางร่างกาย จนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถส่งได้ ถกู ต้ องตามกติกา ทังนี
้ ้
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินทราบก่อนการแข่งขันทุกครัง้
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7. การรั บลูก (THE RETURN)
เมื่อลูกเทเบิลเทนนิสได้ ถกู ส่งหรื อตีโต้ ไปตกลงในแดนฝ่ ายตรงข้ ามอย่างถูกต้ องแล้ ว
ฝ่ ายรับตีลกู กลับไปเพื่อให้ ลกู กระทบแดนของอีกฝ่ ายหนึง่ โดยตรง หรื อ สัมผัสส่วนใด ส่วนหนึง่
ของตาข่ายแล้ วตกลงในแดนฝ่ ายตรงข้ าม

8. ลาดับการเล่ น (THE ORDER OF PLAY)
8.1 ประเภทเดี่ยว เริ่มจากฝ่ ายส่งได้ สง่ ลูก ฝ่ ายรับจะตีโต้ รับลูกกลับไป หลังจากนัน้
ฝ่ ายส่งและฝ่ ายรับจะผลัดกันตีโต้
8.2 ประเภทคู่ ยกเว้ น ตามข้ อ 8.3 เริ่มจากผู้สง่ ลูกของฝ่ ายส่งจะส่งลูกไปยังฝ่ ายรับผู้รับของ
ฝ่ ายรับจะตีลกู กลับแล้ วคูข่ องฝ่ ายส่งจะตีลกู กลับไป จากนันคู
้ ข่ องฝ่ ายรับก็จะตีลกู
กลับไปเช่นนี ้สลับกันในการตีโต้
8.3 ประเภทคูเ่ มื่อมีนกั กีฬาคนพิการประเภทนัง่ รถอย่างน้ อย 1 คน เริ่มจากฝ่ ายส่งจะส่งลูก
ไปยังฝ่ ายรับ ผู้รับของฝ่ ายรับจะตีลกู กลับไป หลังจากนันผู
้ ้ เล่นคนใดก็ได้ สามารถรับลูกตี
โต้ กลับไปได้ อย่างไรก็ตามจะต้ องไม่มีสว่ นใดส่วนหนึง่ ของรถนัง่ หรื อ เท้ าของนักกีฬา
ประเภทยืน ของคูน่ นั ้ ยื่นล ้าเส้ นสมมุตทิ ี่ตอ่ ออกไปจากเส้ นกลางหากมีอย่างหนึง่ อย่างใด
ยื่นล ้าเข้ าไปผู้ตดั สินจะให้ คะแนนแก่ฝ่ายตรงข้ าม 1 คะแนน

9. การส่ งใหม่ (A LET)
9.1 การตีโต้ จะถือให้ เป็ นการส่งใหม่ ต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
9.1.1 ถ้ าลูกที่ฝ่ายส่งได้ ส่งไปกระทบส่วนต่าง ๆ ของตาข่าย แล้ วข้ ามไปในแดนของฝ่ ายรับ
โดยถูกต้ อง แล้ วผู้รับหรื อคูฝ่ ่ ายรับขวางลูกหรื อตีลกู ก่อนที่จะตกกระทบแดนของเขาใน
เส้ นสกัด
9.1.2 ถ้ า ลูก ที่ ส่ง ออกไปแล้ ว ฝ่ ายรั บ หรื อ คู่ ข องฝ่ ายรั บ ยัง ไม่พ ร้ อมที่ จ ะรั บ โดยมี ข้อ แม้ ว่า
ฝ่ ายรับหรื อคูข่ องฝ่ ายรับไม่พยายามจะตีลกู
9.1.3 ถ้ ามีเหตุรบกวนนอกเหนือการควบคุมของผู้เล่นจนทาให้ การส่ง การรับ หรื อการเล่น นัน้
เสียไป
9.1.4 ถ้ าการเล่นถูกยุตโิ ดยผู้ตดั สินหรื อผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน
9.1.5 ในการส่งลูกโดยมีข้อแม้ วา่ การส่งนันจะต้
้ องเป็ นการส่งที่ ถกู ต้ อง ถ้ าผู้รับเป็ นนักกีฬา
คนพิการประเภทนัง่ รถ และลูกเทเบิลเทนนิสนัน้
9.1.5.1 หลังจากสัมผัสแดนของผู้รับแล้ วมีทิศทางลอยกลับไปหาตาข่าย
9.1.5.2 หยุดพักอยูบ่ นแดนของผู้รับ
9.1.5.3 ในประเภทเดี่ยว หลังจากสัมผัสแดนของฝ่ ายรับแล้ วลอยออกไปทางเส้ นข้ างทังสองด้
้
าน
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9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

การเล่นอาจถูกยุตลิ งในกรณีดงั ต่อไปนี ้
เพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ ถกู ต้ อง ในลาดับการส่งลูก การรับลูก หรื อการเปลี่ยนแดน
เมื่อการแข่งขันได้ ถกู กาหนดให้ ใช้ ระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลา
เพื่อเตือนหรื อลงโทษผู้เล่น หรื อผู้ฝึกสอน
หากเห็นว่าสภาพการเล่นถูกรบกวนอันมีจะมีผลต่อการเล่น

10. การได้ คะแนน (A POINT)
นอกจากการตีโต้ จะถูกสัง่ ให้ สง่ ใหม่ (A LET) ผู้เล่นจะได้ คะแนนจากกรณีดงั ต่อไปนี ้
10.1 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ไม่สามารถส่งได้ อย่างถูกต้ อง
10.2 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ไม่สามารถรับลูกได้ อย่างถูกต้ อง
10.3 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ตีลกู สัมผัสถูกสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากส่วนประกอบของตาข่า ย
10.4 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ตีลกู ผ่านเลยเส้ นสกัดของเขา โดยไม่ได้ สมั ผัสกับพื ้นผิวโต๊ ะ
10.5 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ตีลกู ผ่านระหว่างตาข่ายและเสาตัง้ หรื อ ระหว่างตาข่ายกับพื ้นโต๊ ะ
10.6 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ขวางลูก
10.7 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ตีลกู ติดต่อกันสองครัง้ โดยเจตนา
10.8 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ตีลกู ด้ วยหน้ าไม้ ที่ไม่ถกู ต้ องตามกติกา ตามข้ อ 4.3,4.4 และ 4.5
10.9 ถ้ าผู้ เล่ น ฝ่ ายตรงข้ าม หรื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ ผ้ ู เล่ น ฝ่ ายตรงข้ ามสวมใส่ ห รื อ ถื อ อยู่ ท าให้
พื ้นผิวโต๊ ะเคลื่อนที่
10.10 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามหรื อสิ่งใดๆ ที่ผ้ เู ล่นฝ่ ายตรงข้ ามสวมใส่หรื อถืออยูส่ มั ผัสถูก
ส่วนประกอบของตาข่าย
10.11 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ใช้ มืออิสระสัมผัสถูกพื ้นผิวโต๊ ะ
10.12 ถ้ าผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ตีลกู ผิดลาดับในการเล่นประเภทคู่ ยกเว้ นการส่งลูกและ
รับลูกเสิร์ฟ
10.13 ภายใต้ ระบบการแข่งขันเร่งเวลา ตามข้ อ 15.4
10.14 ถ้ าผู้เล่นหรื อคูเ่ ล่นทังสองฝ่
้
ายของนักกีฬาคนพิการประเภทนัง่ รถ
10.14.1 ต้ นขาด้ านหลังของผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม ไม่สมั ผัสกับที่นงั่ หรื อเบาะรองนัง่
เมื่อตีลกู เทเบิลเทนนิส
10.14.2 ผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามสัมผัสโต๊ ะด้ วยมือข้ างใดข้ างหนึง่ ก่อนตีลกู เทเบิลเทนนิส
10.14.3 ที่พกั เท้ าหรื อเท้ าของผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ าม สัมผัสพื ้นระหว่างแข่งขัน
10.15 ภายใต้ ลาดับการเล่น ตามข้ อ 8.3
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11. เกมการแข่ งขัน (A GAME)
11.1 ผู้เล่นหรื อคูเ่ ล่นที่ทาคะแนนได้ 11 คะแนนก่อนจะเป็ นฝ่ ายชนะ ยกเว้ น ถ้ าผู้เล่น
ทังสองฝ่
้
ายทาคะแนนได้ 10 คะแนนเท่ากัน จะต้ องแข่งขันต่อไป โดยฝ่ ายใด
ทาคะแนนได้ มากกว่าอีกฝ่ ายหนึง่ 2 คะแนน จะเป็ นฝ่ ายชนะ

12. แมทช์ การแข่ งขัน (A MATCH)
12.1 ในหนึง่ แมทช์ ประกอบด้ วยเกมการแข่งขันที่เป็ นจานวนเลขคี่ เช่น 2 ใน 3 เกมส์ ,
3 ใน 5 เกมส์ , 4 ใน 7 เกมส์ เป็ นต้ น

13. ลาดับการส่ ง การรั บ และแดน (THE ORDER OF SERVING ,RECEIVING AND ENDS)
13.1 สิทธิในการเลือกส่ง เลือกรับ หรื อเลือกแดน จะใช้ วิธีเสี่ยงทาย โดยผู้ชนะในการเสี่ยง
จะต้ องเป็ นผู้เลือก
13.2 เมื่อผู้เล่นหรื อคู่ของผู้เล่น ได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ ว ผู้เล่นหรื อคู่เล่นอีกฝ่ ายหนึ่ง
จะเป็ นฝ่ ายเลือกในหัวข้ อที่เหลืออยู่
13.3 ผู้เล่นหรื อคู่เล่น ทัง้ สองฝ่ าย จะผลัดกัน ส่ ง ลูกฝ่ ายละ 2 คะแนน จนกระทั่งจบเกม
การแข่งขัน ยกเว้ น ผู้เล่นหรื อคูเ่ ล่นทังสองฝ่
้
าย ทาคะแนนได้ 10 คะแนนเท่ากัน หรื อ
เมื่ อ น าระบบการแข่ ง ขั น เร่ ง เวลามาใช้ แต่ ล ะฝ่ ายจะผลั ด กั น ส่ ง ลู ก ฝ่ ายละ
1 คะแนน
13.4 ในเกมแรกของประเภทคู่ ฝ่ ายซึ่ ง มี สิ ท ธิ ในการส่ง ก่ อน จะต้ อ งเลื อกว่า ใครจะเป็ น
ผู้ส่ง ก่อน จากนัน้ ฝ่ ายรั บ จะเลื อ กผู้ที่ จ ะเป็ น ผู้รับ ส าหรั บ ในเกมถัด ไปของแมทช์ นัน้
ฝ่ ายส่งในเกมนันจะเป็
้
นผู้เลือกส่งก่อนบ้ าง โดยส่งให้ ฝ่ ายรับที่เป็ น ผู้ที่ส่งให้ เขาในเกม
ก่อนหน้ านัน้
13.5 ในประเภทคู่ ทุก ๆ ครัง้ ที่เปลี่ยนการส่งลูกผู้ที่เคยเป็ นผู้รับลูกจะกลายเป็ นผู้ส่งบ้ าง
โดยส่งให้ กบั คูข่ องผู้ที่สง่ ลูกให้ กบั เขาก่อนหน้ านัน้
13.6 ผู้เล่น หรื อคู่เล่น ที่ เป็ น ฝ่ ายส่งลูกก่อนในเกมแรกจะเป็ น ฝ่ ายรับ ลูกก่อนในเกมต่อไป
สลับกันจนจบแมทช์ และในเกมสุดท้ ายของประเภทคู่ ฝ่ ายรับจะต้ องเปลี่ยนผู้รับทันที
เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ทาคะแนนได้ 5 คะแนนก่อน
13.7 ผู้ เล่ น หรื อ คู่ เ ล่ น จะต้ องเปลี่ ย นแดนทั น ที เ มื่ อ การแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะเกมสิ น้ สุ ด ลง
สลับกันจนจบแมทช์ และในการแข่งขันเกมสุดท้ าย ผู้เล่นหรื อคู่เล่นทั ง้ สองฝ่ ายจะต้ อง
เปลี่ยนแดนทันที เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ทาคะแนนได้ 5 คะแนนก่อน
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14. การผิดลาดับในการส่ ง การรั บ และแดน
(OUT OF ORDER OF SERVING , RECEIVING OR ENDS)
14.1 ถ้ าผู้เล่นส่งลูกหรื อรับลูกผิดลาดับ ผู้ตดั สินจะยุติการเล่นทันทีที่ได้ ค้นพบข้ อ ผิดพลาด
และทาการเริ่ มเล่นใหม่ โดยผู้เล่นและผู้รับที่ควรจะเป็ นผู้ส่งและผู้รับตามลาดับที่ได้
จัดไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มการแข่งขันของแมทช์นนั ้ ต่อจากคะแนนที่ทาได้ สาหรับในประเภทคู่
หากไม่ส ามารถทราบถึงผู้ส่งและผู้รับที่ ถูกต้ อง ล าดับในการส่งจะถูกจัดให้ ถูกต้ อง
โดยคูท่ ี่มีสิทธิในครัง้ แรกของเกมที่ค้นพบข้ อผิดพลาดนัน้
14.2 ถ้ าผู้เล่นไม่ได้ เปลี่ยนแดนกันเมื่อถึงคราวต้ องเปลี่ยนแดนผู้ตดั สินจะยุติการเล่นทันที
ที่ได้ ค้นพบข้ อผิดพลาด และเริ่ มเล่นใหม่โดยเปลี่ยนแดนกันให้ ถกู ต้ องตามลาดับที่จดั ไว้
ตังแต่
้ เริ่มการแข่งขันของแมทช์นนต่
ั ้ อจากคะแนนที่ได้
14.3 กรณีใด ๆ ก็ตาม คะแนนทังหมดซึ
้
ง่ ทาไว้ ก่อนที่จะค้ นพบข้ อผิดพลาดให้ ถือว่าใช้ ได้

15. ระบบการแข่ งขันเร่ งเวลา (THE EXPEDITE SYSTEM)
15.1 ยกเว้ นในข้ อ 15.2 ระบบการแข่งขันเร่งเวลาจะถูกนามาใช้ ถ้ าเกมการแข่งขันในเกมนัน้
ใช้ เวลาหลัง จาก 10 นาที แ ล้ ว หรื อ ที่ เวลาใดก็ ไ ด้ เมื่ อ ผู้เล่ น หรื อ คู่เล่น ทัง้ สองฝ่ าย
ต้ องการ
15.2 ระบบการแข่งขันเร่งเวลาจะไม่ถูกนามาใช้ ในเกมนัน้ ๆ ถ้ าผู้เล่นหรื อคู่เล่นทังสองฝ่
้
าย
มีคะแนนไม่น้อยกว่า 18 คะแนน
15.3 ถ้ าลูกอยู่ในการเล่น เมื่อครบกาหนดเวลาแข่งขัน พอดี และระบบการแข่งขันเร่ งเวลา
ถูกนามาใช้ การเล่นนัน้ จะถูกยุติลงโดยผู้ตดั สิน และจะเริ่ มเล่นใหม่ ด้ วยการส่งโดย
ผู้เล่นซึง่ เป็ นผู้สง่ อยู่ก่อนที่การตีโต้ นนถู
ั ้ กยุตลิ ง ถ้ าลูกไม่ได้ อยูใ่ นการเล่น เมื่อระบบการ
แข่ง ขัน เร่ ง เวลาถูก น ามาใช้ การเล่น นัน้ จะเริ่ ม เล่น ใหม่ ด้ ว ยการส่ ง โดยผู้เล่น ที่ เป็ น
ฝ่ ายรับลูกอยูก่ ่อนที่เวลานันจะสิ
้
้นสุดลง
15.4 หลั ง จากนัน้ ผู้ เล่ น แต่ ล ะคนจะเปลี่ ย นกั น ส่ ง คนละ 1 คะแนน จนกระทั่ง จบเกม
การแข่ง ขันและในการตี โต้ หากผู้รับ หรื อคู่เล่น ฝ่ ายรับ สามารถตี โต้ กลับมาถูก ต้ อ ง
ครบ 13 ครัง้ ฝ่ ายรับจะได้ คะแนน 1 คะแนน
15.5 เมื่ อนาระบบการแข่งขันเร่ งเวลามาใช้ จะต้ องไม่เปลี่ ยนแปลงล าดับของการส่งและ
การรับในแมทช์การแข่งขัน ตามข้ อ 13.6
15.6 ระบบการแข่งขันเร่งเวลาเมื่อนามาใช้ แล้ ว จะใช้ ไปจนกระทัง่ จบแมทช์การแข่งขัน
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16. อุปกรณ์ ท่ ไี ด้ รับอนุญาตและรั บรอง
( APPROVED AND AUTHORISED EQUIPMENT )
16.1 อุปกรณ์ การแข่งขันที่ได้ รับอนุญ าตและรับ รอง จะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการฝ่ าย
อุปกรณ์ ของสหพันธ์ เทเบิลเทนนิสนานาชาติ การอนุญ าตและรับรองอุปกรณ์ ต่าง ๆ
อาจถู ก ยกเลิ ก ได้ ทุ ก เวลา หากคณะกรรมการพบว่ า อุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วจะท าให้
การแข่งขันกีฬาเสื่อมเสีย
16.2 ในการจัด การแข่งขัน จะต้ อ ง ระบุยี่ ห้ อ สี ของโต๊ ะ เทเบิล เทนนิ ส ส่ว นประกอบของ
ตาข่ายและลูกเทเบิลเทนนิส ที่จะใช้ แข่งขันลงในระเบียบการแข่งขันด้ วย โดยสมาคม
ที่เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันเป็ นผู้เลือกจากรายการอุปกรณ์ที่ได้ รับอนุญาตและรับรอง
ฉบับล่าสุดของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
16.3 วัส ดุปิ ดทั บ หน้ าไม้ ส าหรั บ ตี ลู ก เทเบิ ล เทนนิ ส จะต้ อ งมี เครื่ อ งหมายการค้ า ของ
บริ ษั ทผู้ผ ลิ ต ยี่ ห้อ รุ่ น และเครื่ องหมาย ITTF พร้ อมหมายเลข ( เมื่ อประกาศใช้ )
แสดงไว้ อย่างชัดเจน ใกล้ กบั ขอบของหน้ าไม้ โดยจะต้ องเป็ นยี่ห้อและชนิด ( BRAND
and TYPE ) ครัง้ หลังสุดเท่านัน้
16.4 โต๊ ะเทเบิลเทนนิสสาหรับคนพิการประเภทนั่งรถ ขาโต๊ ะจะต้ องอยู่ห่างจากเส้ นสกัด
อย่างน้ อย 40 เซนติเมตร

17. ชุดแข่ งขัน (PLAYING CLOTHING)
17.1 เสื ้อผ้ าที่ใช้ แข่งขัน ปกติจะประกอบไปด้ วยเสื ้อแขนสัน้ หรื อแขนกุด กางเกงขาสัน้ หรื อ
กระโปรง หรื อส่วนหนึง่ ของชุดกีฬา ถุงเท้ า และรองเท้ า ส่วนเสื ้อผ้ าชนิดอื่น ๆ เช่น
บางส่วนหรื อทังหมดของชุ
้
ดวอร์ ม จะไม่อนุญาตให้ ใส่ในระหว่างการแข่งขัน ยกเว้ น
ได้ รับอนุญาตจากผู้ชี ้ขาด สาหรับในการแข่งขันระดับภายในประเทศ ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน
สอดชายเสื ้อไว้ ในกางเกงหรื อกระโปรงทุกครัง้
17.2 นอกจากแขนเสื ้อและปกของเสื ้อแข่งขันแล้ วสีสว่ นใหญ่ของเสื ้อแข่งขัน กางเกง หรื อ
กระโปรง จะต้ องเป็ นสีที่แตกต่างกันกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้ ในการแข่งขันอย่าชัดเจน
17.3 บนเสื ้อแข่งขันอาจมีเครื่ องหมายใด ๆ ได้ ดังนี ้
17.3.1 ด้ านหลังของเสื ้อแข่งขัน อาจมีหมายเลข หรื อตัวอักษรแสดงสังกัด หรื อแสดงถึง
รายการแข่งขัน ถ้ ามีการแสดงรายชื่อผู้เล่นจะต้ องอยูใ่ นตาแหน่งต่ากว่าปกเสื ้อ
17.3.2 เสื ้อผ้ าอาจสามารถโฆษณาในขนาดที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 20.1
17.4 หมายเลขประจ าตัวของผู้เล่นที่ ติดอยู่บนหลังเสื อ้ จะต้ องอยู่ต รงกลางของหลังเสื อ้
โดยมีขนาดใหญ่ได้ ไม่เกิน 600 ตารางเซนติเมตร และมีความเด่นชัดเหนือโฆษณา
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17.5

การทาเครื่ องหมายหรื อการเดินเส้ นใด ๆ บนด้ านหน้ าหรื อด้ านข้ างของเสื อ้ ผ้ าหรื อ
วัสดุใดๆ เช่น เครื่ องประดับที่สวมใส่ จะต้ องไม่รบกวนสายตา หรื อสะท้ อนแสงไปยัง
สายตาฝ่ ายตรงข้ าม
17.6 รูปแบบของเสื ้อผ้ าชุดแข่งขัน ตัวอักษร หรื อการออกแบบใด ๆ จะต้ องเป็ นรูปแบบที่
เรี ยบร้ อยไม่ทาให้ เกมนันเสื
้ ่อมเสีย
17.7 สาหรับปั ญ หาใด ๆ ที่เกี่ ยวกับระเบียบข้ อบังคับของชุดแข่งขัน หรื อข้ อยกเว้ นต่าง ๆ
ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้ชี ้ขาด
17.8 ในการแข่งขันประเภททีม และในการแข่งขันประเภทคู่ นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกัน
จะต้ อ งแต่ง กายให้ มี สี แ ละรู ป แบบที่ เหมื อ นกัน เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ ยกเว้ น ถุง เท้ า
รองเท้ า และหมายเลขประจาตัว , ขนาด , สี และรูปแบบการโฆษณาบนชุดแข่งขัน
17.9 นักกีฬาทังสองฝ่
้
ายจะต้ องแต่งกายด้ วยเสื ้อที่มีสีแตกต่างกันเพื่อง่ายต่อการสังเกต
ของผู้ชม
17.10 หากผู้เล่น หรื อทีม ไม่สามารถตกลงกันได้ ในกรณีชดุ แข่งขันที่เหมือนกัน ผู้ตดั สินจะ
ตัดสินใจโดยใช้ วิธีจบั สลาก
17.11 ในการแข่งขันระดับโลก โอลิมปิ ค หรื อพาราลิมปิ ค หรื อการแข่งขันระดับนานาชาติ
ทัว่ ไป ผู้เล่นจะต้ องสวมชุดแข่งขันที่เป็ นทางการของประเทศตนเองเท่านัน้

18. สภาพสนามแข่ งขัน (PLAYING CONDITION)
18.1

18.2

18.3

มาตรฐานของพื น้ ที่ แข่งขันจะต้ องเป็ น รู ปสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ า มี ความกว้ างไม่น้อยกว่า
7 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 14 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยทังสี
้ ่ด้าน
จะถูกปิ ดล้ อมด้ วยกันลู
้ กที่มีความยาวไม่เกิน 1.5 เมตร สาหรับพื ้นที่แข่งขันคนพิการ
ประเภทนัง่ รถอาจจะลดขนาดลงได้ แต่จะต้ องมี ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร และ
ความกว้ างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
อุปกรณ์ ดงั ต่อไปนี ้ ให้ พิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของพื น้ ที่ แข่งขัน โต๊ ะเทเบิลเทนนิส
รวมถึ ง ส่ ว นประกอบของตาข่ า ย , โต๊ ะ และเก้ าอี ผ้ ้ ู ตัด สิ น , ป้ า ยพลิ ก คะแนน ,
กล่องใส่ผ้ าเช็ ดเหงื่ อ , หมายเลขประจ าโต๊ ะ แข่ง ขัน , แผงกัน้ ลูก, ยางปูพื น้ สนาม
แข่งขัน , ป้ายบอกคะแนน , ประเทศ , ชื่อนักกีฬาบนแผงกันลู
้ ก
พื น้ ที่ ก ารแข่ ง ขั น จะถู ก ล้ อมด้ วยแผงกั น้ ไว้ โดยรอบ จะมี ข นาดสู ง ประมาณ
75 เซนติเมตร โดยสีพื ้นทังหมดของแผงกั
้
นเป็
้ นสีเข้ ม แยกพื ้นที่การแข่งขันออกจาก
ผู้ชม
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18.4

ในการแข่งขันระดับโลก โอลิมปิ ค หรื อ พาราลิมปิ ค ความสว่างของแสงเมื่อวัดจาก
พื น้ ผิ วโต๊ ะ แล้ วจะต้ อ งมี ค วามเข้ ม ของแสงโดยสม่ าเสมอไม่น้ อยกว่า 1000 ลัก ซ์
และแสงสว่างในส่วนอื่น ๆ ของสนามแข่งขันจะต้ องมีความเข้ มของแสงไม่น้อยกว่า
500 ลัก ซ์ ส าหรั บ การแข่ ง ขัน ในระดับ อื่ น ๆ ความสว่า งบนพื น้ ผิ ว โต๊ ะ จะต้ อ ง
ไม่น้อยกว่า 600 ลักซ์ และพื ้นที่สนามแข่งขันจะต้ องไม่น้อยกว่า 400 ลักซ์
18.5 ถ้ าในสนามแข่งขันมีโต๊ ะหลายตัวระดับความเข้ มของแสงสว่างเมื่อวัดบนพื ้นผิวโต๊ ะ
จะต้ องมี ความเข้ ม ของแสงโดยสม่ าเสมอเท่ากันทุก ๆ ตัว และความเข้ ม ของแสง
หลัง ฉากของสนามแข่ ง ขัน จะต้ อ งไม่ เข้ ม ไปกว่า ความเข้ ม ของแสงที่ วัด ได้ ต่ า สุด
บนพื ้นผิวโต๊ ะแข่งขัน
18.6 แหล่งกาเนิดแสงสว่างจะต้ องอยูส่ งู กว่าพื ้นสนามแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 เมตร
18.7 ฉากหลังโดยทั่ว ๆ ไป จะต้ องมื ดและไม่มีแสงสว่ างจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าอื่น หรื อ
แสงจากธรรมชาติผา่ นเข้ ามาตามช่องหรื อหน้ าต่าง
18.8 พื ้นสนามแข่งขันจะต้ องไม่เป็ นสีสว่างสะท้ อนแสงหรื อลื่น และจะต้ องไม่เป็ นอิฐ
คอนกรี ต หรื อหิน แต่พื ้นสนามแข่งขันสาหรับคนพิการประเภทนัง่ รถ อาจจะเป็ น
คอนกรี ตได้
18.8.1 สาหรับการแข่งขันระดับโลก โอลิมปิ ค หรื อพาราลิมปิ ค พื ้นสนามแข่งขันจะต้ องเป็ น
ไม้ หรื อวัสดุยางสังเคราะห์จะต้ องเป็ นยี่ห้อและชนิดที่ได้ รับการรับรองจาก
สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ

19. การโฆษณา (ADVERTISEMENTS) และเครื่องหมาย (MARKINGS)
19.1
19.2

19.3
19.4

19.5

การโฆษณาภายในพื ้นที่การแข่งขัน สามารถทาได้ เฉพาะบนอุปกรณ์การแข่งขันตาม
รายการข้ อ 18.2 โดยไม่มีการต่อเติมออกมาเป็ นพิเศษ
ในการแข่ ง ขัน โอลิ ม ปิ ค และพาราลิ ม ปิ ค การโฆษณาบนอุ ป กรณ์ การแข่ ง ขั น
ชุดแข่งขัน และชุดผู้ตดั สินให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของคณะกรรมการโอลิมปิ ค สากล
IOC และ IPC ที่แยกออกมาต่างหาก
การโฆษณาภายในพื ้นที่การแข่งขัน ต้ องไม่ใช้ หลอดนีออนหรื อแสงสว่างสีตา่ ง ๆ
ตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์ภายในที่ปิดล้ อมหรื อแผงกันลู
้ ก จะต้ องไม่เป็ นสีขาวหรื อสีส้ม
และจะต้ องมีสีไม่มากกว่า 2 สี โดยมีขนาดความสูงไม่เกิน 40 เซนติเมตร และควร
จะเป็ นสีเดียวกันกับสีของแผงกันลู
้ ก โดยเป็ นสีที่ออ่ นกว่าหรื อเข้ มกว่า
การทาเครื่ องหมายใด ๆ บนพื ้นสนามแข่งขันจะต้ องไม่เป็ นสีขาวหรื อสีส้ม ควรจะเป็ น
สีเฉดเดียวกับสีพื ้นของสนามแข่งขัน โดยมีสีเข้ มกว่าหรื อจางกว่าเล็กน้ อย
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19.6

19.7

19.8

19.9
19.10
19.10.1
19.10.2

19.10.3
19.10.4
19.11

เครื่ องหมายป้ายโฆษณาบนพืน้ ของแต่ละพื ้นที่แข่งขันมีได้ ไม่เกิน 4 ชิน้ โดยอยู่บน
พื ้นด้ านปลายโต๊ ะข้ างละ 1 ชิ ้น บรรจุภายในขนาดไม่เกิน 5 ตารางเมตร และอยู่บน
พื ้นด้ านข้ างแต่ละข้ างของโต๊ ะข้ างละ 1 ชิ ้น โดยโฆษณาแต่ละชิ ้นต้ องมีขนาดไม่เกิน
2.5 ตารางเมตร และต้ องอยู่ไกลจากแผงกันลู
้ กไม่น้อยกว่า 1 เมตร และเครื่ องหมาย
ป้ายโฆษณาบนพื ้นทาง ด้ านปลายของโต๊ ะ ห้ ามห่างจากแผงกันลู
้ กมากกว่า 2 เมตร
ในบริ เวณพื น้ ที่ ครึ่ งหนึ่งของขอบโต๊ ะแต่ละข้ างของโต๊ ะแข่งขัน อนุญ าตให้ ติดป้าย
โฆษณาจ านวน 1 ชิน้ และบนขอบโต๊ ะด้ านบนของด้ านปลายโต๊ ะของแต่ละด้ าน
อนุ ญ าตให้ ติ ด ป้ า ยโฆษณาได้ ด้ านละ 1 ชิ น้ ป้ า ยโฆษณานี จ้ ะต้ องแยกจาก
เครื่ องหมายโฆษณาที่ ติดไว้ เดิม อย่างเด่นชัด และจะต้ องไม่เป็ นป้ายโฆษณาของ
ผู้ ผลิ ต หรื อ ผู้ ขายอุ ป กรณ์ เทเบิ ล เทนนิ ส ยี่ ห้ ออื่ น และมี ค วามยาวไม่ เกิ น ชิ น้ ละ
60 เซนติ เมตร และจะต้ อ งไม่ มี โฆษณาหรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า ของผู้ผ ลิ ต หรื อ
ผู้จดั จาหน่ายสินค้ าบนล้ อของโต๊ ะ
ป้ายโฆษณาบนตาข่ายจะต้ องเป็ นสีที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสีของลูกที่ใช้ แข่งขัน
และจะต้ องมีระยะห่างจากแนวสีขอบด้ านบนของตาข่าย 3 เซนติเมตร และต้ องไม่ทา
ให้ การมองเห็นตาข่ายไม่ชดั เจน
การโฆษณาบนเก้ าอี ้ หรื อ โต๊ ะตัดสิน หรื อบนเครื่ องใช้ อื่น ๆ ภายในพื ้นที่การแข่งขัน
จะต้ องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 750 ตารางเซนติเมตร
การโฆษณาบนเสื ้อผ้ าของผู้เล่น มีข้อจากัดดังนี ้
เครื่ องหมายการค้ า สัญลักษณ์ หรื อ ชื่อ จะมีขนาดใหญ่ได้ ไม่เกิน
24 ตารางเซนติเมตร
บนเสื ้อแข่งขันสามารถมีโฆษณาได้ ไม่เกิน 6 ชิ ้น โดยจะต้ องแยกจากกันอย่างชัดเจน
บนด้ านหน้ าหรื อด้ านข้ างหรื อบนไหล่ของเสื ้อแข่งขัน ซึ่งการโฆษณาจะมีพื ้นที่
รวมกันแล้ ว ไม่เกิน 600 ตารางเซนติเมตร โดยโฆษณาด้ านหน้ าไม่เกิน 4 ชิ ้น
ด้ านหลังของเสือ้ แข่งขัน สามารถมีโฆษณาได้ ไม่เกิน 2 ชิน้ และมีขนาดใหญ่ ได้
ไม่เกิน 400 ตารางเซนติเมตร
บนกางเกงหรื อกระโปรงแข่งขัน สามารถมีโฆษณาได้ ไม่เกิน 2 ชิ ้น บนด้ านหน้ าและ
ด้ านข้ าง โดยจะต้ องมีพื ้นที่รวมกันแล้ วไม่เกิน 120 ตารางเซนติเมตร
การโฆษณ าบนหมายเลขที่ ติ ด ด้ านหลั ง ของผู้ เล่ น จะมี ข นาดใหญ่ ได้ ไม่ เ กิ น
100 ตารางเซนติเมตร
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19.12
19.13

การโฆษณาบนเสื ้อกรรมการผู้ตดั สิน จะมีขนาดใหญ่ได้ ไม่เกิน 40 ตารางเซนติเมตร
ในการแข่ง ขัน ระดับ นานาชาติ บนผู้เล่น จะต้ อ งไม่ มี ก ารโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์ บุ ห รี่
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อยาที่เป็ นอันตราย

20. เจ้ าหน้ าที่จัดการแข่ งขัน (MATCH OFFICIALS)
20.1 ผู้ชีข้ าด (REFEREE)
20.1.1 ผู้ชี ้ขาดจะต้ องถูกแต่งตังขึ
้ ้นในการแข่งขันแต่ละครัง้ เพื่อควบคุมการแข่งขันโดยชื่อ
และที่ติดต่อจะต้ องเป็ นที่ทราบแก่ผ้ เู ข้ าแข่งขันหรื อหัวหน้ าทีมต่าง ๆ พอสมควร
20.1.2 ผู้ชี ้ขาดมีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
20.1.2.1 มีหน้ าที่เกี่ยวกับการจับสลาก
20.1.2.2 จัดตารางเวลาและกาหนดโต๊ ะแข่งขัน
20.1.2.3 แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ในการแข่งขัน เช่น ผู้ตดั สิน ผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน ฯลฯ
20.1.2.4 ตัดสินปัญหาในเรื่ องการตีความตามกติกาหรื อข้ อบังคับต่าง ๆ รวมไปถึงข้ อบังคับ
เกี่ยวกับเสื ้อผ้ าอุปกรณ์การแข่งขันและสภาพของสนามแข่งขัน
20.1.2.5 ตัดสินว่าผู้เล่นจะสวมชุดวอร์ มลงแข่งขันได้ หรื อไม่
20.1.2.6 ตัดสินว่าจะยุตกิ ารเล่นเป็ นการฉุกเฉินได้ หรื อไม่
20.1.2.7 ตัดสินว่าผู้เล่นจะออกนอกพื ้นที่การแข่งขันในระหว่างการแข่งขันได้ หรื อไม่
20.1.2.8 ตัดสินว่าผู้เล่นจะฝึ กซ้ อมได้ เกินเวลาตามที่กาหนดไว้ ได้ หรื อไม่
20.1.2.9 มีหน้ าที่ที่จะใช้ มาตรการลงโทษสาหรับผู้ที่ประพฤติผิดมารยาท หรื อ
ละเมิดข้ อบังคับอื่น ๆ
20.1.2.10 มีหน้ าที่ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เล่นให้ เป็ นไปตามระเบียบการแข่งขัน
20.1.2.11 ตัดสินว่าจะให้ ผ้ เู ล่นฝึ กซ้ อมที่ใดขณะยุตกิ ารเล่นฉุกเฉิน
20.1.2.12 มีหน้ าที่ในการอบรมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู ดั สิน
20.1.3 หากหน้ าที่ตา่ ง ๆ ที่กล่าวมา คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ มอบหมายให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ทาหน้ าที่แทน หน้ าที่ ชื่อ และที่ตดิ ต่อของบุคคลนันจะต้
้ อง
เป็ นที่ทราบแก่ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันหรื อหัวหน้ าทีมต่าง ๆ ตามสมควร
20.1.4 ผู้ชี ้ขาดหรื อผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบรองลงไปจะต้ องอยู่ ณ ที่แข่งขันตลอดเวลาการ
แข่งขัน
20.1.5 ผู้ชี ข้ าด สามารถที่จ ะลงทาหน้ าที่ แทนผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรื อเจ้ าหน้ าที่
นั บ จ านวนครั ง้ ได้ ทุ ก โอกาส แต่ จ ะไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงค าตัด สิ น ของ
ผู้ตดั สินหรื อผู้ชว่ ยผู้ตดั สินที่ได้ ตดั สินไปแล้ วในปัญหาที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง
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20.1.6

ผู้ เล่ น จะต้ องอยู่ ภ ายใต้ ค วามควบคุ ม ของผู้ ชี ข้ าด ตัง้ แต่ เข้ ามาและออกจาก
สนามแข่งขัน (PLAYING VENUE)

20.2 ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้ าหน้ าที่นับการตีโต้
(UMPIRE , ASSISTANT UMPIRE AND STROKE COUNTER )
20.2.1
ผู้ตดั สินและผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน จะถูกแต่งตังขึ
้ ้นในแต่ละแมทช์
20.2.2
ผู้ตดั สินจะจะนัง่ หรื อยืน ตรงด้ านข้ างของโต๊ ะในแนวเดียวกันกับตาข่าย
ผู้ช่วยผู้ตดั สินจะนัง่ ตรงข้ ามผู้ตดั สิน
20.2.3
ผู้ตดั สินมีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
20.2.3.1
ตรวจอุปกรณ์ และดูแลสภาพความเรี ยบร้ อยของสนามแข่งขัน และรายงาน
ต่อ ผู้ชี ้ขาดทันทีที่สภาพสนามบกพร่อง
20.2.3.2
ทาหน้ าที่ในการสุม่ เพื่อเลือกลูกเทเบิลเทนนิส ตามข้ อ 22.2.1.1 และ
ข้ อ 22.2.1.2
20.2.3.3
ทาหน้ าที่ในการเสี่ยง เพื่อให้ ผ้ เู ล่นเลือกส่ง เลือกรับ หรื อ เลือกแดน
20.2.3.4
ตัดสินใจผ่อนผันในการส่งลูกของผู้เล่นที่หย่อนสมรรถภาพทางร่างกาย
20.2.3.5
ควบคุมลาดับการส่ง การรับ การเปลี่ยนแดน และแก้ ไข ในกรณีที่ผิดพลาด
20.2.3.6
ตัดสินผลของการตีโต้ ว่าได้ คะแนน หรื อส่งใหม่
20.2.3.7
ทาหน้ าที่ในการขานคะแนน และใช้ สญ
ั ญาณมือ
20.2.3.8
เป็ นผู้แนะนาระบบการแข่งขันแบบเร่งเวลา
20.2.3.9
ควบคุมการแข่งขันให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
20.2.3.10 ควบคุมการแนะนาหรื อการสอนผู้เล่น และมารยาทความประพฤติของผู้เล่น
ให้ เป็ นไปตามกติกา
20.2.3.11 ทาหน้ าที่จบั สลากเสี่ยงทายเพื่อให้ นกั กีฬาหรื อทีมเปลี่ยนเสื ้อแข่งขันในกรณี
ที่นกั กีฬาทังสองฝ่
้
ายใส่เสื ้อเหมือนกัน และตกลงกันไม่ได้ วา่ ใคร จะเป็ น
ฝ่ ายเปลี่ยน
20.2.3.12 แน่ใจว่ามีเพียงบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการอยูใ่ นพื น้ ที่การแข่งขัน
เท่านัน้
20.2.4
ผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน มีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
20.2.4.1 ตัดสินว่าลูกเทเบิลเทนนิสสัมผัสถูกขอบโต๊ ะหรื อไม่ ในด้ านที่ใกล้ ที่สดุ กับตนเอง
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20.2.4.2
20.2.5
20.2.5.1
20.2.5.2
20.2.5.3
20.2.5.4
20.2.5.5
20.2.6
20.2.7
20.2.8

แจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินทราบกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นกติกาในเรื่ องการสอนผู้เล่น หรื อเรื่ อง
มารยาท ความประพฤติ
ทังผู
้ ้ ตดั สินและผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน อาจจะตัดสินใจดังนี ้
พิจารณาลักษณะการส่งลูกของผู้เล่นว่าผิดกติกาหรื อไม่
ในการส่งลูก ลูกนันสั
้ มผัสถูกตาข่ายหรื อไม่
พิจารณาว่าผู้เล่นขวางลูกหรื อไม่
ในขณะแข่งขันมีสิ่งเข้ ามารบกวนอันจะมีผลต่อการแข่งขันหรื อไม่
รักษาเวลาในการฝึ กซ้ อม ในการเล่น หรื อในขณะหยุดพัก
ในการแข่งขันระบบเร่งเวลาจะให้ ผ้ ชู ว่ ยผู้ตดั สิน หรื อ จะแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่นบั
การตีโต้ ขึ ้นมาต่างหากเป็ นผู้นบั จานวนครัง้ ก็ได้
การตัดสินใด ๆ ของผู้ตดั สินและผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน ตามข้ อ 20.2.5 จะต้ องไม่
ก้ าวก่ายซึง่ กันและกัน
ผู้เล่นจะต้ องอยูภ่ ายใต้ ความควบคุมของผู้ตดั สินตังแต่
้ มาถึงและออกจากพื ้นที่
การแข่งขัน ( PLAYING AREA )

21. การประท้ วง (APPEALS)
21.1

21.2

21.3

21.4

จะไม่มีการตกลงกันเองของผู้เล่น หรื อหัวหน้ าทีม ที่จะเปลี่ยนแปลงคาตัดสิน
ของผู้ตดั สินหรื อเจ้ าหน้ าที่ ในกรณีที่เกมการแข่งขันเกิดปัญหาขึ ้นตาม
ข้ อเท็จจริง หรื อเปลี่ยนแปลง การตีความตามกติกา หรื อกฎข้ อบังคับของ
ผู้ชี ้ขาด หรื อเปลี่ยนแปลงการดาเนินการจัดการแข่งขันซึง่ อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
การประท้ วงจะต้ องไม่คดั ค้ านต่อการตัดสินของผู้ตดั สินหรื อเจ้ าหน้ าที่ ในกรณี
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นตามข้ อเท็จจริง หรื อประท้ วงในการตัดสินของผู้ชี ้ขาด ในกรณี
ที่เกี่ยวกับการตีความตามกติกาหรื อกฎข้ อบังคับ
การประท้ ว งเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ของผู้ตัด สิ น ในกรณี ที่ เกี่ ย วกับ การตี ค วาม
ในปั ญ หาของกติกาหรื อกฎข้ อบังคับให้ ประท้ วงต่อผู้ชีข้ าด และคาตัดสินของ
ผู้ชี ้ขาดถือเป็ นข้ อยุติ
การประท้ วงเกี่ ยวกับการตัดสิ นของผู้ชี ข้ าด ในกรณี เกี่ ยวกับปั ญ หาของการ
จัด การแข่ง ขัน นอกเหนื อ จากกติก าหรื อ กฎข้ อ บัง คับ ให้ ท าการประท้ วงต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันและการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ถือว่าสิ ้นสุด
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21.5

21.5.1
21.6

21.7

การแข่ง ขัน ประเภทบุค คล การประท้ วงจะท าได้ เฉพาะผู้เล่ น ซึ่ง เป็ น คู่ก รณี
ในแมทช์ ที่ปัญหาได้ เกิดขึ ้นและในการแข่งขันประเภททีม การประท้ วงจะทา
ได้ เฉพาะหัวหน้ าทีมซึง่ เป็ นคูก่ รณีในแมทช์ที่ปัญหาเกิดขึ ้นเท่านัน้
ในการแข่งขันประเภททีม จะต้ องแจ้ งชื่อของหัวหน้ าทีมให้ ผ้ ตู ดั สินทราบก่อน
การแข่งขัน
ปัญหาการตีความตามกติกา หรื อกฎข้ อบังคับที่เกิดจากการตัดสินของผู้ชี ้ขาด
หรื อ ปั ญ หาของการจัด การแข่ง ขัน หรื อด าเนิ น การแข่ง ขัน ที่ เกิ ด ขึน้ จากการ
ตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้เล่นหรื อหัวหน้ าทีมอาจจะประท้ วง
ผ่า นต้ น สัง กัด หรื อ สโมสรของตนไปยัง สมาคมก็ ได้ ส าหรั บ ข้ อ พิ จ ารณาจะ
กระทาโดยคณะกรรมการข้ อบังคับของสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ
สาหรับการพิจารณาของสมาคม จะพิจารณาหาข้ อปฏิบตั ิสาหรับการตัดสิน
ต่อไปในอนาคต แต่ทงั ้ นี ้ จะไม่มีผลต่อคาตัดสินในครัง้ ที่ผ่านมาใด ๆ ซึ่งได้
ดาเนินการไปแล้ วโดยผู้ชี ้ขาดหรื อคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่รับผิดชอบ

22. การดาเนินการแข่ งขัน (MATCH CONDUCT )
22.1 การขานคะแนนและสัญญาณมือ ( SCORE INDICATION )
22.1.1
ผู้ตดั สินจะขานคะแนนทันทีที่ลกู ไม่ได้ อยูใ่ นการเล่น หลังการตีโต้ นนสิ
ั ้ ้นสุด
ลงแล้ ว หรื อเร็ วที่สดุ เท่าทีจะเป็ นไปได้
22.1.1.1
ผู้ตดั สินจะขานคะแนนของการส่งในการเล่นครัง้ ต่อไปก่อนแล้ ว จึงขานคะแนน
ของฝ่ ายตรงข้ าม
22.1.1.2 ในตอนเริ่ ม เกมหรื อ ในการเปลี่ ย น ส่ ง ผู้ ตั ด สิ น จะผายมื อ ไปยั ง แดนหรื อ
ฝ่ ายนัน้ และอาจขานคะแนนพร้ อมด้ วยชื่อของผู้สง่
22.1.1.3
เมื่อเสร็จสิ ้นการแข่งขัน ผู้ตดั สินจะขานชื่อของผู้ชนะ และคะแนนของผู้ชนะ
ก่อนแล้ วตามด้ วยคะแนนของผู้แพ้
22.1.2
ผู้ ตั ด สิ น จะใช้ สั ญ ญ าณ มื อเพื่ อช่ ว ยใน การตั ด สิ น ควบ คู่ ไ ป กั บ การ
ขานคะแนน ดังนี ้
22.1.2.1
เมื่อได้ คะแนนผู้ตดั สินจะกามือโดยหันหน้ ามือออก ยกแขนด้ านของฝ่ ายที่ได้
คะแนนขึ ้น โดยให้ แขนท่อนบนขนานกับพื ้น และแขนท่อนล่างตังฉากกั
้
บ
แขนท่อนบน
22.1.2.2
เมื่อการเล่นให้ สง่ ใหม่ (A LET) ผู้ตดั สินจะยกแขนขึ ้นเหนือศีรษะ เพื่อแสดงว่า
การตีโต้ นนหยุ
ั ้ ดลง
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22.1.3

22.1.4
22.1.5

การขานคะแนน , การนับจานวนครัง้ ในการแข่งขันระบบเร่งเวลา จะขานเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรื อขานเป็ นภาษาอื่นที่เป็ นที่ยอมรับของนักกีฬาทัง้ 2 ฝ่ าย
และผู้ตดั สิน ก็ได้
คะแนนการแข่งขัน จะต้ องแสดงให้ ผ้ เู ล่นและผู้ชมการแข่งขันเห็นอย่างชัดเจน
โดยใช้ อปุ กรณ์ปา้ ยบอกคะแนนแบบใช้ เครื่ องกล หรื อแบบใช้ ไฟฟ้าก็ได้
เมื่อผู้เล่นถูกเตือนในเรื่ องความประพฤติ จะต้ องวางเครื่ องหมายสีเหลืองไว้ บนหรื อ
ใกล้ กบั ป้ายบอกคะแนน

22.2 อุปกรณ์ การแข่ งขัน ( EQUIPMENT )
22.2.1
ผู้เล่นจะต้ องไม่ทาการคัดเลือกลูกเทเบิลเทนนิสในพื ้นที่แข่งขัน
22.2.1.1 หากมี โอกาส ควรให้ ผ้ ูเล่นทาการคัดเลื อกลูกเทเบิลเทนนิสที่ จะใช้ ทาการแข่งขัน
จ านวน 1 ลูก หรื อมากกว่า ก่ อนที่ ผ้ ูเล่ นจะลงท าการแข่ งขัน และการแข่งขัน
ในแมทช์ นัน้ จะต้ องแข่งขันด้ วยลูกเทเบิลเทนนิสที่ ผ้ ูเล่นคัดเลือกมาเท่านัน้ โดยผู้
ตัดสินเป็ นผู้สมุ่ ขึ ้นมา
22.2.1.2 หากผู้เล่นไม่ได้ คดั เลือกลูกเทเบิลเทนนิสก่อนลงทาการแข่งขันให้
ผู้ตดั สิน
เป็ นผู้สมุ่ จากลูกที่มีอยู่เพื่อใช้ แข่งขัน
22.2.1.3 หากลูกเทเบิลเทนนิสช ารุ ดระหว่างแมทช์ การแข่งขันและจะต้ องเปลี่ ยนใหม่ ให้ ผ้ ู
ตัดสิ น สุ่มเลื อกลูกที่ ได้ เลื อกไว้ ก่อนการแข่งขัน
หากไม่สามารถทาได้ ให้ ผ้ ู
ตัดสิน สุม่ เลือกลูกที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ เพื่อแข่งขัน
22.2.2
วัสดุปิดทับหน้ าไม้ ควรนามาใช้ ตามคุณสมบัตทิ ี่สหพันธ์ เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
รับรอง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมี หรื อ
วิธีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอื่นๆ หรื อแก้ ไขปรับปรุงคุณสมบัตใิ นการเล่น
การสัมผัสลูก รูปร่างลักษณะ สี ลักษณะโครงสร้ าง พื ้นผิว และอื่นๆ ไม่ผสม
เพิ่มเติมเป็ นพิเศษ
22.2.3
ไม้ เทเบิลเทนนิสจะต้ องผ่านการทดสอบตามข้ อกาหนดทังหมดของเจ้
้
าหน้ าที่
ควบคุมไม้ เทเบิลเทนนิส (RACKET CONTROL)
22.2.4
ไม้ เทเบิลเทนนิสจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ในระหว่างแมทช์การแข่งขัน เว้ นแต่
เกิดการชารุดเสียหายเนื่องจากอุบตั เิ หตุจนไม่สามารถใช้ แข่งขันได้ โดยจะต้ อง
เปลี่ยนในทันทีทนั ใด ด้ วยไม้ เทเบิลเทนนิสของผู้เล่นที่นาติดตัวเข้ ามาในพื ้นที่
การแข่งขันหรื อไม้ เทเบิลเทนนิสที่ถกู ส่งให้ กบั ผู้เล่นในพื ้นที่การแข่งขันก็ได้
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22.2.5

ผู้เล่นจะต้ องวางไม้ เทเบิลเทนนิสของเขาบนโต๊ ะแข่งขันระหว่างหยุดพัก
ระหว่างเกม แต่ถ้าเป็ นไม้ เทเบิลเทนนิสที่ผกู ติดกับมือ ผู้ตดั สินจะอนุญาต
ให้ ผ้ เู ล่นคนนันน
้ าไม้ เทเบิลเทนนิสที่ผกู ติดกับมือไปได้ ในระหว่างหยุดพัก
ระหว่างเกม

22.3 การฝึ กซ้ อม ( PRACTICE )
22.3.1
ผู้เล่นจะได้ รับอนุญาตให้ ฝึกซ้ อมบนโต๊ ะแข่งขัน เป็ นเวลาไม่เกิน 2 นาที
ก่อนการแข่งขัน สาหรับในช่วงเวลาระหว่างพักการแข่งขันจะไม่สามารถทา
การฝึ กซ้ อมได้ ซึง่ การฝึ กซ้ อมนอกเหนือจากที่กล่าวมาอาจจะขยายออกไปได้
โดยการอนุญาตของผู้ชี ้ขาด
22.3.2
ระหว่างการยุตกิ ารเล่นฉุกเฉิน ผู้ชี ้ขาดอาจจะอนุญาตให้ ผ้ เู ล่นทาการฝึ กซ้ อม
บนโต๊ ะแข่งขันนัน้ รวมไปถึงโต๊ ะแข่งขันอื่น ๆ ได้
22.3.3
ผู้เล่นจะได้ รับอนุญาตอย่างมีเหตุผลที่จะตรวจสอบอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่
อันเกิดจากการชารุด เช่น ไม้ เทเบิลเทนนิสหรื อลูกเทเบิลเทนนิสที่ชารุด
แต่ก็จะไม่มากไปกว่าการตีโต้ 2 – 3 ครัง้ ก่อนการเล่นใหม่
22.4 การหยุดพัก ( INTERVALS )
22.4.1
การแข่งขันจะต้ องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้ นเวลาหยุดพักที่ได้ รับอนุญาต

22.4.1.1
22.4.1.1

22.4.2
22.4.2.1
22.4.2.2

22.4.2.3

ในแต่ละแมทช์การแข่งขัน การหยุดพักระหว่างเกม ผู้เล่นสามารถหยุดพักได้ ไม่เกิน
1 นาที
ในระหว่างการแข่งขัน ผู้ตดั สินอาจจะอนุญาตให้ หยุดเพื่อทาการเช็ดเหงื่อได้
ในระยะสัน้ ๆ เมื่อครบทุก ๆ 6 คะแนนเท่านัน้ และเมื่อเปลี่ยนแดนกัน
ในเกมสุดท้ าย
ผู้เล่น หรื อ คู่เล่น สามารถขอเวลานอก (TIME OUT) ได้ แมทช์ ล ะ 1 ครัง้ ๆละ
ไม่เกิน 1 นาที
ประเภทบุคคล ผู้เล่น หรื อคู่เล่น หรื อผู้ฝึกสอนที่ถูกกาหนดไว้ เป็ นผู้ขอเวลานอก
ประเภททีม ผู้เล่น หรื อคูเ่ ล่น หรื อหัวหน้ าทีม เป็ นผู้ขอเวลานอก
ถ้ าผู้เล่นหรื อคู่เล่นและผู้ฝึกสอนที่ถูกกาหนดไว้ หรื อหัวหน้ าทีม ไม่สามารถตกลง
กั น ได้ ในการขอเวลานอก อ านาจในการตัด สิ น ใจครั ง้ สุ ด ท้ าย ให้ ถื อ ดัง นี ้
ประเภทบุคคล โดยผู้เล่นหรื อคูเ่ ล่น ประเภททีม โดยหัวหน้ าทีม
การขอเวลานอก สามารถกระทาได้ เฉพาะระหว่างที่มีการแข่งขันในเกมเท่านัน้
โดยผู้ขอใช้ มือทาสัญลักษณ์เป็ นรูปตัว “T”
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22.4.2.4

22.4.2.5

22.4.2.6

22.4.3

22.4.4

22.4.5

22.4.6

22.4.7

ผู้ตดั สินจะหยุดการแข่งขัน และชูใบขาวด้ วยมือไปยังด้ านของผู้เล่นหรื อคูเ่ ล่น
ที่ขอเวลานอก โดยวางใบขาวหรื อเครื่ องหมายขอเวลานอกอื่น ๆ ลงบนโต๊ ะ
ด้ านของผู้เล่นหรื อคูเ่ ล่นที่ขอเวลานอก
ใบขาวหรื อเครื่ องหมายขอเวลานอกอื่น ๆ จะต้ องถูกนาออกและดาเนินการแข่งขัน
ต่อไปทันที เมื่ อผู้เล่นหรื อคู่เล่นฝ่ ายที่ขอเวลานอก กลับมาพร้ อมที่ จะแข่งขันต่อ
หรื อเมื่อเวลา 1 นาที ที่การขอเวลานอกได้ สิ ้นสุดลง ไม่วา่ กรณีใดเกิดก่อนก็ตาม
ถ้ าผู้เล่นหรื อคู่เล่นทัง้ สองฝ่ าย ขอเวลานอกพร้ อมกัน การเล่นจะดาเนินต่อเมื่ อ
ผู้เล่นหรื อคู่เล่นทัง้ สองฝ่ าย กลับมาพร้ อมที่จะแข่งขันต่อ หรื อ เมื่ อเวลา 1 นาที
ที่การขอเวลานอกได้ สิ ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใดเกินก่อนก็ตาม และให้ ถือว่าผู้เล่นหรื อ
คูเ่ ล่นทังสองฝ่
้
ายใช้ สิทธิ์ในการขอเวลานอกแล้ ว
หลั ง จากแข่ ง ขั น เสร็ จ สิ น้ ในแต่ ล ะแมทช์ ข องประเภทที ม แล้ ว ให้ ท าการ
แข่งขันแมทช์ ต่อไปได้ ยกเว้ นผู้เล่นคนนัน้ ต้ องลงทาการแข่งขันอี กในแมทช์
ถัดไป สามารถขอหยุดพักระหว่างแมทช์นนได้
ั ้ ไม่เกิน 5 นาที
ผู้ชี ข้ าดอาจจะอนุญ าตให้ ยุติการเล่นชั่วคราวในช่วงเวลาอันสัน้ ที่ สุด ซึ่งจะ
ไม่เกิน 10 นาที ถ้ าผู้เล่นไม่สามารถเล่นได้ เนื่องจากอุบตั เิ หตุโดยมีเงื่อนไขว่า
ในความเห็นของผู้ชีข้ าดการยุติการเล่นชั่วคราวนัน้ ไม่น่าจะทาให้ ผ้ ูเล่นหรื อ
คูเ่ ล่นฝ่ ายตรงข้ ามเสียเปรี ยบเกินควร
การยุติก ารเล่น ชั่วคราว จะไม่ อนุญ าตส าหรั บ ความไม่พ ร้ อมของร่ างกาย
ที่ เกิ ด ขึน้ ในขณะแข่ง ขัน หรื อ คาดว่าจะเกิ ด ก่ อ นการแข่ง ขัน จะเริ่ ม ขึน้ เช่ น
ความอ่อนเพลีย ตะคริ ว หรื อความไม่สมบูรณ์ของผู้เล่นเหล่านี ้ จะไม่อนุญาต
ให้ เป็ นการยุติการเล่นฉุกเฉิ น การยุติการเล่นฉุกเฉินจะยุติในกรณี ที่เกิดจาก
อุบตั เิ หตุเท่านัน้ เช่นการบาดเจ็บเนื่องจากหกล้ ม
ถ้ าบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบริ เวณพืน้ ที่แข่งขันมีเลือดออกการเล่นจะถูกยุติลง
ทัน ที และการแข่ ง ขัน จะไม่ ด าเนิ น การต่ อ จนกว่ า บุ ค คลนัน้ จะได้ รั บ การ
ปฐมพยาบาล และทาความสะอาดเลือดออกจากพื ้นที่แข่งขันแล้ ว
ผู้ เล่ น จะต้ องอยู่ ใ นพื น้ ที่ แ ข่ ง ขั น หรื อ ใกล้ พื น้ ที่ แ ข่ ง ขั น ตลอดการแข่ ง ขั น
โดยในการหยุดพักระหว่างเกมและการขอเวลานอก ผู้เล่นจะต้ องอยู่ในระยะ
ไม่ เ กิ น 3 เมตร ของพื น้ ที่ ก ารแข่ ง ขั น ภายใต้ การควบคุ ม ของผู้ ตั ด สิ น
การออกนอกระยะดังกล่าวสามารถทาได้ โดยต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ชี ้ขาด
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23. การแนะนาผู้เล่ นหรื อการสอนผู้เล่ น (ADVICE)
23.1
23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

ในการแข่งขันประเภททีม ผู้เล่นจะได้ รับคาแนะนาหรื อการสอนจากใครก็ได้
ที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการในพื ้นที่การแข่งขัน
ในการแข่งขันประเภทบุคคล ผู้เล่นหรื อคูเ่ ล่น จะได้ รับการสอนจากบุคคลใด
บุคคลหนึง่ เท่านัน้ ซึง่ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินทราบก่อนการแข่งขัน ยกเว้ น
ในประเภทคู่ หากผู้เล่นมาจากคนละประเทศ ให้ ผ้ เู ล่นเสนอรายชื่อผู้ฝึกสอน
ของแต่ละคนได้ โดยให้ ถือว่าผู้ฝึกสอนทังสองคนนั
้
นเป็
้ นบุคคลคนเดียวกัน
ถ้ าบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่ที่ได้ รับการแต่งตังมาท
้ าการสอน ผู้ตดั สินจะใช้ ใบแดง
แสดงให้ บคุ คลนันออกจากบริ
้
เวณพื ้นที่แข่งขัน
ผู้เล่นจะได้ รับการสอนในระหว่างการหยุดพักระหว่างจบเกม หรื อระหว่างช่วง
หยุดพักการเล่นชัว่ คราวที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ และไม่อนุญาตให้ สอนระหว่าง
สิ ้นสุดการฝึ กซ้ อมและเริ่มการแข่งขัน หากมีบคุ คลสอนผู้เล่นในขณะแข่งขัน
ผู้ตดั สินจะใช้ ใบเหลืองแสดงเตือนบุคคลนันไม่
้ ให้ กระทาการเช่นนันอี
้ ก
และแจ้ งให้ ทราบว่า ในครัง้ ต่อไปจะให้ ออกจากบริเวณพื ้นที่แข่งขัน
หลังจากผู้ตดั สินได้ เตือนแล้ ว หากมีบคุ คลในทีมหรื อบุคคลอื่นที่ทาการสอน
อย่างผิดกติกาอีก ผู้ตดั สินจะใช้ ใบแดงแสดงให้ ออกจากพื ้นที่การแข่งขัน
ไม่วา่ เขาจะเป็ นผู้ถกู เตือนมาก่อนหน้ านันหรื
้ อไม่ก็ตาม
ในการแข่งขันประเภททีม ผู้สอนที่ถูกให้ ออกจากพืน้ ที่แข่งขันจะไม่สามารถ
กลับเข้ ามาได้ อีกและไม่สามารถเปลี่ยนผู้สอนคนอื่นแทนได้ จนกระทัง่ จบการ
แข่งขันประเภทที ม ยกเว้ น เขาผู้นัน้ ต้ องลงทาการแข่งขัน ส าหรับประเภท
บุคคล จะไม่สามารถกลับเข้ ามา ได้ อีก จนกระทัง่ จบการแข่งขันแมทช์นนั ้
ถ้ าผู้สอนปฏิเสธที่จะออกจากพื ้นที่แข่งขัน หรื อกลับเข้ ามาในพื ้นที่การแข่งขัน
ก่อนที่การแข่งขันจะเสร็จสิ ้น ผู้ตดั สินจะยุตกิ ารเล่นและรายงานต่อผู้ชี ้ขาด
ทันที

24. ความประพฤติท่ ไี ม่ ดี (MISBEHAVIOUR)
24.1

ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนหรื อผู้ให้ คาแนะนาคนอื่น ๆ จะต้ องไม่ทากิริยา หรื อ
ความประพฤติที่ไม่ดี อันจะมีผลต่อฝ่ ายตรงข้ าม หรื อผู้ชม หรื อทาให้ เกม
การแข่งขันเกิดความเสื่อมเสียความประพฤติดงั กล่าว เช่น จงใจทาให้
ลูกแตก เคาะโต๊ ะด้ วยไม้ เทเบิลเทนนิส เตะโต๊ ะเทเบิลเทนนิส หรื อ แผงกันลู
้ ก
พูดคาหยาบ หรื อจงใจตะโกนด้ วยเสียงอันดังเกินควร แกล้ งตีลกู เทเบิล
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24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

เทนนิสให้ ออกจากพื ้นที่แข่งขันหรื อการไม่เคารพเชื่อฟั ง ผู้ตดั สินหรื อเจ้ าหน้ าที่
(ถ่มน ้าลาย/ชี ้นิ ้วหรื อยกแขนใส่คตู่ อ่ สู้/เตะลูกปิ งปอง)
เมื่อผู้ตดั สินได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้เล่น , ผู้ฝึกสอน หรื อผู้ให้ คาแนะนา
คนอื่น ๆ ทาความประพฤติไม่ดีอย่างร้ ายแรง จะยุตกิ ารเล่นทันทีและ
รายงานต่อผู้ชี ้ขาด แต่หากไม่ร้ายแรง ผู้ตดั สินจะให้ ใบเหลืองและเตือน
ถึงการลงโทษหากยังกระทาอยูอ่ ีก
หลังจากที่ได้ รับการเตือนแล้ วถ้ าผู้เล่นยังทาลักษณะดังกล่าวหรื อลักษณะอื่น ๆ
เป็ นครั ง้ ที่ 2 ในแมทช์ เดี ย วกัน กับ ประเภทบุ ค คล หรื อ แมทช์ เดี ย วกัน กั บ
ประเภททีม ผู้ตดั สินจะให้ 1 คะแนน แก่ฝ่ายตรงข้ าม หลังจากนันหากยั
้
ง
กระทาอยู่อีก ผู้ตดั สินจะให้ คะแนน 2 คะแนน แก่ฝ่ ายตรงข้ าม ซึ่งในการ
ให้ คะแนนแต่ละครัง้ ผู้ตดั สินจะใช้ ใ บเหลืองและใบแดงชูขึน้ พร้ อมกัน ทัง้ นี ้
ยกเว้ นกรณี ข้ อ 24.2 และ ข้ อ 24.5
ถ้ าผู้เ ล่ น ได้ ถูก ลงโทษในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความประพฤติ โดยให้ ค ะแนนแก่
ฝ่ ายตรงข้ าม 3 คะแนน แล้ ว 2 ครั ง้ แต่ ยั ง กระท าอยู่ อี ก ผู้ ตัด สิ น จะยุ ติ
การเล่นและรายงานต่อผู้ชี ้ขาดทันที
ถ้ าพบว่ า ผู้ เล่ น ได้ เปลี่ ย นไม้ เทเบิ ล เทนนิ ส ของเขาในระหว่ า งการเล่ น
เมื่อไม้ เทนนิสไม่ได้ ชารุดเสียหายโดยไม่แจ้ งให้ ทราบผู้ตดั สินจะยุตกิ ารเล่นทันที
และรายงานต่อผู้ชี ้ขาด
การเตือน หรื อลงโทษให้ คะแนนในประเภทคู่ ให้ หมายรวมถึงทัง้ 2 คนด้ วย
สาหรับในประเภททีมในแมทช์เดียวกันนัน้ เมื่อเริ่มการแข่งขันประเภทคู่
หากมีการถูกเตือน หรื อลงโทษก่อนหน้ านัน้ จะถือผลของการเตือนหรื อ
ลงโทษอันที่สงู ที่สดุ ของผู้ที่กระทาในคูน่ นั ้ เว้ นแต่หากผู้เล่นในประเภทคูน่ นั ้
ไม่ได้ เป็ นผู้กระทาผิด จะไม่มีผลเมื่อลงทาการแข่งขันในประเภทเดี่ยวลาดับ
ถัดไปในทีมแมทช์เดียวกัน
หลัง จากผู้ฝึ กสอนหรื อ ผู้แ นะน าคนอื่ น ๆ ได้ รับ การเตื อนแล้ ว แต่ยัง กระท า
อยู่อีก ผู้ตดั สินจะให้ เขาออกจากพื ้นที่แข่งขันโดยใช้ ใบแดง ซึ่งเขาจะกลับมา
ไม่ได้ จนกว่าการแข่งขันในประเภททีมนันได้
้ เสร็ จสิ ้นลง หรื อจบการแข่งขันใน
คูน่ นส
ั ้ าหรับประเภทบุคคล ทังนี
้ ้ยกเว้ นกรณี ข้ อ 24.2
ผู้ชีข้ าดอาจใช้ มาตรการทางวินัยแก่ผ้ ูเล่นภายใต้ ดุลยพินิจของเขา สาหรับ
ความประพฤติที่ไม่สมควร หรื อ ก้ าวร้ าวอย่างร้ ายแรง โดยจะให้ ผ้ ูเล่นออก
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24.9

24.10
24.11

24.12

จากแมทช์ ก ารแข่ง ขัน ในประเภทนัน้ ๆ หรื อ การแข่ง ขัน ทัง้ หมดโดยการใช้
ใบแดง แม้ วา่ ผู้ตดั สินจะรายงานให้ ทราบหรื อไม่ก็ตาม
ถ้ าผู้เล่นถูกปรับให้ แพ้ 2 แมทช์ ในการแข่งขันประเภททีม หรื อในประเภทบุคคล
ผู้เล่นจะถูกให้ ออกจากการแข่งขันในประเภททีม หรื อประเภทบุคคลของรายการ
แข่งขันนันโดยอั
้
ตโนมัติ
ผู้ชี ้ขาดอาจลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ให้ เข้ าร่วมการแข่งขันในรายการ
ที่เหลืออยู่ ถ้ าบุคคลนันได้
้ ถกู ลงโทษให้ ออกนอกพื ้นที่แข่งขันถึง 2 ครัง้
ถ้ าผู้เล่นที่ถกู ตัดสิทธิให้ ออกจากการแข่งขันไม่วา่ กรณีใดๆ จะถูกลงโทษโดย
อัตโนมัติ เนื่องจากความผิดดังกล่าว ในเรื่ องของเหรี ยญรางวัล เงินรางวัล
หรื อ คะแนนอันดับ
ถ้ าเกิ ดกรณี ที่ มี พ ฤติ กรรมที่ ไม่ ดี อย่ างร้ ายแรงมาก ให้ รายงานเป็ นบันทึ ก
ให้ สมาคมต้ นสังกัดของผู้ทาผิดนันทราบ
้

25. การแสดงออกที่ดีในการแข่ งขันกีฬา (GOOD PRESENTATION)
25.1

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้ าหน้ าที่ จะต้ องช่วยกันส่งเสริ มและสนับสนุนในเรื่ อง
การแสดงออกที่ดีในการแข่งขันกีฬา

25.1.1

นักกีฬาจะต้ องทาการแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ได้ รับชัยชนะ จะต้ องไม่ถอน
ตัวจากการแข่งขันยกเว้ นสาเหตุจากการป่ วยหรื อบาดเจ็บ
นัก กี ฬ า ผู้ ฝึ กสอน และเจ้ าหน้ าที่ จะต้ อ งไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น
หรื อ เกี่ยวข้ องกับการพนันในแมทช์ และการแข่งขันของเขาเหล่านัน้
นักกีฬาคนใดจงใจละเลยที่จะปฏิบตั ติ ามหลักการข้ างต้ น จะถูกลงโทษทาง
วินยั โดยถูกปรับจากเงินรางวัลทังหมดหรื
้
อบางส่วน และหรื อห้ ามลงทาการ
แข่งขันชัว่ คราวในรายการแข่งขันของสหพันธ์ เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
หากพิสจู น์ได้ ว่า ผู้ฝึกสอน หรื อเจ้ าหน้ าที่คนใดสมรู้ร่วมคิดในการกระทาผิดนัน้
ก็จะถูกลงโทษทางวินยั โดยสมาคมต้ นสังกัดด้ วยเช่นกัน
คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั จะถูกแต่งตังโดย
้
คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้ วยสมาชิก 4 คน และประธานคณะกรรมการ โดยมีหน้ าที่ในการ
ตัด สิ น ว่า ผู้นัน้ มี ค วามผิ ด หรื อ ไม่ และตัด สิ น ลงโทษตามความเหมาะสม
คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยนี ้ อาจตัดสินใจตามคาสั่งโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริหาร

25.1.2
25.2

25.3
25.4
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25.5

การประท้ วงต่อคณะกรรมการพิ จารณาโทษทางวินัย อาจจะกระทาได้ โดย
นักกี ฬ าที่ ถูกลงโทษ ผู้ฝึกสอน หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ภายใน 15 วัน ต่อคณะกรรม
การบริ ห ารของสหพัน ธ์ เทเบิ ล เทนนิ ส นานาชาติ (ITTF) ซึ่ ง การตัด สิ น ของ
คณะกรรมการบริหารดังกล่าวถือว่าสิ ้นสุด

26. การแข่ งขันเป็ นแพ้ คัดออก (KNOCK-OUT COMPETITIONS)
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.5.1
26.5.2
26.5.3

26.5.4
26.5.5

จานวนตาแหน่งของระบบการแข่งขันแพ้ คดั ออก จะต้ องเป็ นจานวนทวีคณ
ู
กาลัง 2 เช่น 2 , 4 , 8 , 8 , 32 เป็ นต้ น
ถ้ าจานวนผู้เล่นมีน้อยกว่าตาแหน่ง ให้ ใส่ชนะผ่าน (BYE) เพิ่มเข้ าไปในรอบแรก
ถ้ าจานวนผู้เล่นมีมากกว่าตาแหน่ง ให้ ใช้ รอบคัดเลือก (QUALIFIERS)
การชนะผ่าน (BYE) หรื อการคัดเลือก (QUALIFIERS) จะต้ องกระจายอยู่
อย่างสม่าเสมอโดยการชนะผ่าน (BYE) จะต้ องอยูก่ บั มือวางเป็ นอันดับแรก
การวางมืออันดับ
ผู้เล่นที่มีฝีมือดีตามอันดับ จะต้ องถูกวางตัวเพื่อไม่ให้ ต้องพบกันก่อนที่จะถึง
รอบสุดท้ ายของการแข่งขัน
ผู้เล่นที่มีมาจากสโมสรเดียวกันจะถูกจับแยกกันให้ ห่างที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
เพื่อไม่ให้ ต้องพบกันก่อนที่จะถึงรอบสุดท้ ายของการแข่งขัน
ผู้เล่นมือวางอันดับ 1 จะถูกจัดให้ อยู่บนสุด ผู้เล่นมือวางอันดับ 2 จะถูกจัด
ให้ อยู่ล่ างสุด ผู้เล่ น มื อ วางอัน ดับ 3 - 4 จะจับ สลากอยู่ระหว่า งผู้เล่ น มื อ
1-2
ผู้เล่นมือวางอันดับ 5 - 8 จะจับสลากอยู่ระหว่างผู้เล่นตามข้ อ 26.5.3
ผู้เล่นมือวางอันดับ 9 - 16 จะจับสลากอยูร่ ะหว่างผู้เล่นตามข้ อ 26.5.4

27. การแข่ งขันแบบกลุ่ม (GROUP COMPETITIONS)
27.1

ในการแข่งขันแบบกลุ่ม ผู้เล่นหรื อทีมภายในกลุ่มนันต้
้ องแข่งขันพบกันทุกคน
หรื อ ทุก ที ม โดยผู้ช นะจะได้ 2 คะแนน ผู้แ พ้ จ ะได้ 1 คะแนน และผู้ที่ ไ ม่
แข่งขันหรื อแข่งขันไม่เสร็ จสิ ้นจะได้ 0 คะแนน และการจัดอันดับจะดูผลจาก
คะแนนแมทช์นีเ้ ป็ นอันดับแรก ถ้ าผู้เล่นละเลยไม่เข้ าร่ วมการแข่งขันหลังจาก
แมทช์ ที่ ผ่ า นมาแล้ ว ไม่ ว่ า จะด้ วยสาเหตุ ใ ดก็ ต าม ให้ ถื อว่ า เขาเป็ น
ฝ่ ายแพ้ และถูกบันทึกคะแนนเสมือนผู้นนไม่
ั ้ ได้ เข้ าร่วมการแข่งขัน

กติกาเทเบิลเทนนิส ปี 2558 – 2559 จัดทาโดย สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่ งประเทศไทย Page 24

27.2

27.3

27.4
27.5

ถ้ าผู้เล่น/ทีม ที่มีคะแนนแมทช์เท่ากันตังแต่
้ 2 คน/ทีม ขึ ้นไป การจัดอันดับให้ ดู
การแข่งขันเฉพาะคน/ทีม ที่มีคะแนนแมทช์เท่ากันเท่านันโดยใช้
้
ผลแพ้ - ชนะ
ของบุคคล (สาหรับประเภททีม) เกมหรื อคะแนนตามลาดับจนกว่าจะได้ ข้อยุติ
ซึง่ วิธีการคิดคะแนนในแต่ละขันตอนให้
้
ใช้ คะแนนได้ หารด้ วย คะแนนเสีย
ในการคิดคะแนนตามขัน้ ตอน หากมี 1 หรื อมากกว่า 1 ในกลุ่ม นัน้ แสดง
ผลต่าง ขณะที่ส่วนอื่น ๆ ยังมีคะแนนเท่ากันอยู่ ผลการแข่งขันของผู้ที่เท่ากัน
นั น้ จะถู ก ค านวณ ย่ อ ยต่ อ ไปตามล าดั บ คื อ ผลบุ ค คล (ประเภทที ม )
จานวนเกม คะแนนในเกม
หากคิดคะแนนตาม ข้ อ 27.1 , 27.2 และ 27.3 แล้ ว ยังมีคะแนนเท่ากัน
อีกให้ ใช้ วิธีการจับสลาก
ถ้ ามี การคัดเลื อกเอาผู้เข้ ารอบเพี ยง 1 คนหรื อ 1 ทีม ในรอบสุดท้ ายของการ
แข่ง ขัน ในกลุ่ม นัน้ ต้ อ งให้ ผ้ ูเล่น หรื อ ที ม หมายเลข 1 และ 2 แข่ง ขัน เป็ น คู่
สุดท้ าย แต่ถ้ามีการคัดเลือกเอาผู้เข้ ารอบ 2 คน หรื อ 2 ทีม ต้ องให้ ผ้ เู ล่นหรื อ
ทีมหมายเลข 2 และ 3 แข่งขันเป็ นคู่สุดท้ าย เว้ นแต่จะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
จากคณะลูกขุน (JURY)

27.6 ระบบการแข่ งขันแบบทีม (TEAM MATCH SYSTEMS)
27.6.1
การแข่งขันแบบ BEST OF 5 MATCHES (New Swaythling Cup System ,
5 singles )
27.6.1.1 แต่ละทีมประกอบด้ วยผู้เล่น 3 คน
27.6.1.2 มีลาดับการแข่งขันดังนี ้
1) A - X
2) B - Y
3) C - Z
4) A - Y
5) B – X
27.6.2
การแข่งขันแบบ BEST OF 5 MATCHES (Corbillon Cup System ,
4 singles and 1 doubles )
27.6.2.1 แต่ละทีมประกอบด้ วยผู้เล่น 2,3 หรื อ 4 คน
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27.6.2.2

มีลาดับการแข่งขันดังนี ้
1) A - X
2) B - Y
3) doubles
4) A - Y
5) B - X

27.6.3

การแข่งขันใน PARA TT ลาดับการแข่งขันอาจจะใช้ ตามข้ อ 27.6.2.2 ยกเว้ น
การแข่งขันในประเภทคู่ (doubles) อาจจะแข่งขันในคูส่ ดุ ท้ าย
การแข่งขันแบบ BEST OF 5 MATCHES (Olympic System , 4 singles
and 1 doubles )
แต่ละทีมประกอบด้ วยผู้เล่น 3 คน โดยผู้เล่นแต่ละคน จะลงทาการแข่งขันได้
ไม่เกิน 2 ครัง้
มีลาดับการแข่งขันดังนี ้
1) A - X
2) B - Y
3) Doubles C & A or B – Z & X or Y
4) B or A –Z
5) C – Y or X
การแข่งขันแบบ BEST OF 7 MATCHES (6 singles and 1 doubles )
แต่ละทีมประกอบด้ วยผู้เล่น 3 , 4 หรื อ 5 คน
มีลาดับการแข่งขันดังนี ้
1) A - Y
2) B – X
3) C – Z
4) Doubles
5) A - X
6) C – Y
7) B – Z

27.6.4
27.6.4.1
27.6.4.2

27.6.5
27.6.5.1
27.6.5.2
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27.6.6
27.6.6.1
27.6.6.2

การแข่งขันแบบ BEST OF 9 MATCHES (9 singles)
แต่ละทีมประกอบด้ วยผู้เล่น 3 คน
มีลาดับการแข่งขันดังนี ้
1) A - X
2) B – Y
3) C – Z
4) B – X
5) A - Z
6) C – Y
7) B – Z
8) C – X
9) A – Y

27.7 การดาเนินการแข่ งขันประเภททีม ( TEAM MATCH PROCEDURE )
27.7.1
ก่อนการแข่งขันหัวหน้ าทีมจะต้ องมาจับสลากเสี่ยงทายว่าทีมใดจะได้ ทีม
A B C หรื อ X Y Z โดยนั ก กี ฬ าที่ จ ะลงท าการแข่ ง ขั น จะต้ องมี
รายชื่ออยูใ่ นทีม
27.7.2
กรณี ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ประเภทคู่ ส ามารถส่ ง รายชื่ อ ได้ หลั ง จากแข่ ง ขั น
ประเภทเดี่ยวคูก่ ่อนหน้ านันเสร็
้ จแล้ ว
27.7.3
การแข่งขันจะถือผลชนะ เมื่อทีมใดชนะในการแข่งขันบุคคลมากกว่าครึ่งหนึง่
ของจานวนคูท่ งหมด
ั้

28. กาหนดการแข่ งขัน (SCHEDULING)
28.1
28.1.1
28.1.2
28.2

ในการแข่งขันระดับภายในประเทศ ผู้เล่นจะต้ องทาการแข่งขันตามเวลาที่
กาหนดหากเลยเวลาแข่งขันให้ ปรับเป็ นแพ้ โดยผู้ชี ้ขาด ดังนี ้
ประเภทบุคคลให้ เวลา 5 นาที นับจากกาหนดเวลาแข่งขัน หรื อหากเลย
กาหนดเวลาแข่งขันแล้ ว นับจากเวลาที่เรี ยกลงทาการแข่งขัน
ประเภทที ม ให้ เวลา 15 นาที นับ จากก าหนดเวลาแข่งขัน หรื อหากเลย
กาหนดเวลาแข่งขันแล้ ว นับจากเวลาที่เรี ยกลงทาการแข่งขัน
เวลาที่ระบุไว้ ตามข้ อ 28.1.1, 28.1.2 นี ้อาจจะอนุญาตขยายออกไปได้ โดย
ผู้ชี ้ขาด
***********************
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ประกาศ
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
เรื่อง กติกาเปลี่ยนแปลงใหม่
ตามที่ สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ ( ITTF ) ได้ประกาศกติกาเปลี่ยนแปลงใหม่ เรื่องการแนะนา
ผู้เล่นหรือการสอนผู้เล่น ( Advice ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นั้น
ในการนี้ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกติกาเทเบิลเทนนิสที่เปลี่ยนแปลงใหม่นี้
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป มีสาระสาคัญ ดังนี้
“ ผู้เล่นอาจได้รับคาแนะนาหรือการสอนเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ระหว่างการตีโต้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเล่น
จะต้องมีความต่อเนื่อง ถ้ามีบุคคลใดสอนผู้เล่นที่ผิดกติกาผู้ตัดสินจะใช้ใบเหลืองเตือนบุคคลนั้นไม่ให้กระทา
เช่นนั้นอีก และแจ้งให้ทราบว่าในครั้งต่อไปจะให้ออกจากบริเวณพื้นที่การแข่งขัน ”
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2559

( นายนิวัฒน์ เสมาเงิน )
อุปนายกฝ่ายผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

