
 

 

 

 

กติกาแบดมินตัน 

ตามระบบการนับคะแนนแบบ  Rally Point 21 x 3 

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

________________________ 

 

คํานิยาม 

 ผูเ้ล่น   บุคคลใดก็ตามที�เล่นแบดมินตนั 

 แมทช์   การแข่งขนัแบดมินตนัระหวา่งผูเ้ล่นสองฝ่าย ๆ ละ  1  หรือ  2  คน 

 เดี�ยว    การแข่งขนัที�มีผูเ้ล่นฝ่ายละ  1  คน 

 คู่      การแข่งขนัที�มีผูเ้ล่นฝ่ายละ  2  คน 

 ฝ่ายส่งลูก    ฝ่ายที�ไดสิ้ทธิ� ส่งลูก 

 ฝ่ายรับลูก ฝ่ายตรงขา้มกบัฝ่ายส่งลูก 

 การตีโต ้    เป็นลาํดบัของการตีหนึ�งครั� งหรือมากกวา่หนึ�งครั� ง  เริ�มตั�งแต่การส่งลูก

จนกวา่ลูกไม่อยูใ่นการเล่น 

 การตี                 เป็นการเคลื�อนแร็กเกตของผูเ้ล่นที�มีเจตนาจะตีลูกขนไก่ 

 

 กติกาเฉพาะสาํหรับแบดมินตนัคนพิการ  จะมีแทรกเป็นขอ้ยอ่ยอยูใ่นกติกาตามลาํดบั 

 

 ขอ้  1 สนามและอุปกรณ์สนาม   

 1.1  สนามจะเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้ประกอบดว้ยเส้นกวา้งขนาด  40  มิลลิเมตร  ตาม

แผนภาพ ก.  

 1.1.1  สนามสาํหรับวลีแชร์แบดมินตนัแสดงไวต้ามแผนภาพ ง. และแผนภาพ จ. 

 1.1.2  สนามสาํหรับแบดมินตนัคนพิการ  ยนืแข่งขนัประเภทเดี�ยวครึ� งสนาม 

แสดงไวต้ามแผนภาพ ฉ. 

 1.2  เส้นทุกเส้นตอ้งเด่นชดัและควรทาดว้ยสีขาวหรือสีเหลือง 

 1.3   เส้นทุกเส้นเป็นส่วนประกอบของพื�นที�ซึ� งกาํหนดไว ้

 1.4  เสาตาข่ายจะตอ้งสูง  1.55  เมตร  จากพื�นสนาม  และตั�งตรง  เมื�อขึงตาข่ายใหตึ้ง

ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นกติกาขอ้ 1.10  
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 1.5  เสาตาข่ายจะตอ้งตั�งอยูบ่นเส้นเขตขา้งของประเภทคู่  ตามที�ไดแ้สดงไวใ้นแผนภาพ ก. 

โดยไม่ตอ้งคาํนึงวา่จะเป็นประเภทเดี�ยวหรือประเภทคู่  และตอ้งไม่มีส่วนหนึ�งส่วนใดของเสาหรืออุปกรณ์

ยื�นเขา้ไปในสนาม 

 1.6  ตาข่ายจะตอ้งถกัดว้ยเส้นดา้ยสีเขม้  และมีขนาดตากวา้งไม่นอ้ยกวา่  15  มิลลิเมตร  

แต่ไม่เกิน  20  มิลลิเมตร  

 1.7  ตาข่ายตอ้งมีความกวา้ง  760  มิลลิเมตร  และความยาวอยา่งนอ้ย  6.1  เมตร 

 1.8  ขอบบนของตาข่ายตอ้งมีแถบผา้สีขาวพบัสอง  ขนาดกวา้ง  75  มิลลิเมตร  ทบับน

เชือกหรือลวดที�ร้อยตลอดแถบผา้ 

 1.9  เชือกหรือลวดตอ้งมีขนาดพอที�จะขึงใหตึ้งเตม็ที�กบัหวัเสา 

 1.10  ขอบบนของตาข่ายตอ้งสูงจากพื�นที�ตรงกึ�งกลางสนาม  1.524  เมตร  และ  1.55  

เมตร  เหนือเส้นเขตขา้งของประเภทคู่  

 สาํหรับวลีแชร์แบดมินตนั  จะทดลองใชค้วามสูงของตาข่ายตามขอ้นี� จนถึงการ

แข่งขนัชิงแชมป์โลกพาราแบดมินตนั  ปี 2556 

 1.11  ตอ้งไม่มีช่องวา่งระหวา่งสุดปลายตาข่ายกบัเสา  ถา้จาํเป็นใหผ้กูร้อยปลายตาข่าย

ทั�งหมดกบัเสา 
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 ขอ้  2 ลูกขนไก่ 

 2.1  ลูกขนไก่อาจทาํจากวสัดุธรรมชาติ  และ/หรือวสัดุสังเคราะห์  ไม่วา่ลูกนั�นจะทาํ

จากวสัดุชนิดใดก็ตาม  ลกัษณะวถีิวิ�งทั�วไปจะตอ้งเหมือนกบัลูกซึ� งทาํจากขนธรรมชาติ  ฐานเป็นหวัไมก้๊อก

หุม้ดว้ยหนงับาง 

 2.2  ขนของลูกขนไก่ 

 2.2.1 ลูกขนไก่ตอ้งมีขน  16  อนั  ปักอยูบ่นฐาน 

 2.2.2 ความยาวของขน  วดัจากปลายขนถึงส่วนบนของฐาน  ในแต่ละลูกจะ

เท่ากนัทั�งหมดระหวา่ง  62 - 70  มิลลิเมตร 

 2.2.3 ปลายขนแผเ่ป็นรูปวงกลม  มีเส้นผา่ศูนยก์ลางระหวา่ง  58 - 68  มิลลิเมตร  

 2.2.4 ขนตอ้งมดัใหแ้น่นดว้ยเส้นดา้ยหรือวสัดุอื�นที�เหมาะสม 

 2.2.5 ฐานของลูกตอ้งมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง  25 - 28  มิลลิเมตร  และส่วนล่างมนกลม 

 2.2.6 ลูกขนไก่จะมีนํ�าหนกัตั�งแต่  4.74 - 5.50  กรัม  

 2.3  ลูกขนไก่ที�ไม่ใชข้นธรรมชาติ 

 2.3.1 ส่วนของขนหรือวสัดุสังเคราะห์ใชแ้ทนขนธรรมชาติ 

 2.3.2 ฐานลูก  ดงัที�ไดก้าํหนดไวใ้นกติกาขอ้ 2.2.5 

 2.3.3 ขนาดและนํ�าหนกัของลูกตอ้งเป็นไปตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นกติกาขอ้ 2.2.2,  

2.2.3  และ  2.2.6  อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างของความถ่วงจาํเพาะและคุณสมบติัของวสัดุสังเคราะห์โดยการ

เปรียบเทียบกบัขนธรรมชาติยอมใหมี้ความแตกต่างไดถึ้ง  10 % 

 2.4   เนื�องจากมิไดก้าํหนดความแตกต่างในเรื�องลกัษณะทั�วไป  ความเร็วและวถีิวิ�ง

ของลูกอาจมีการเปลี�ยนแปลงคุณลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ได ้  โดยการอนุมติัจากองคก์รแห่งชาติที�เกี�ยวขอ้ง

ในที�ซึ� งสภาพความกดอากาศสูงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ  เป็นเหตุใหลู้กขนไก่ตามมาตรฐานที�กาํหนดไวไ้ม่

เหมาะสม 

 ขอ้ 3 การทดสอบความเร็วของลูก 

 3.1   การทดสอบ  ใหผู้ท้ดสอบยนืหลงัเส้นเขตหลงัแลว้ตีลูกใตมื้ออยา่งสุดแรง  โดย

จุดสัมผสัลูกอยูเ่หนือเส้นเขตหลงั  ลูกจะพุง่เป็นมุมสูงและอยูใ่นแนวขนานกบัเส้นเขตขา้ง 

 3.2   ลูกที�มีความเร็วถูกตอ้งจะตกห่างจากเส้นเขตหลงัของอีกดา้นหนึ�งไม่นอ้ยกวา่  

530  มิลลิเมตร  และไม่มากกวา่  990  มิลลิเมตร  (แผนภาพ ข.) 
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 ขอ้  4 แร็กเกต  

 4.1  เฟรมของแร็กเกตยาวทั�งหมดไม่เกิน  680  มิลลิเมตร  และกวา้งทั�งหมดไม่เกิน  

230  มิลลิเมตร  ส่วนต่าง ๆ ที�สาํคญัไดอ้ธิบายไวใ้นกติกาขอ้ 4.1.1  ถึง  4.1.5  และไดแ้สดงไวใ้นแผนภาพ ค. 

 4.1.1 ดา้มจบั  เป็นส่วนของแร็กเกตที�ผูเ้ล่นใชจ้บั  

 4.1.2 พื�นที�ขึงเอ็น  เป็นส่วนของแร็กเกตที�ผูเ้ล่นใชตี้ลูก  

 4.1.3 หวั  บริเวณที�ใชขึ้งเอน็  

 4.1.4 กา้น  ต่อจากดา้มจบัถึงหวั  (ขึ�นอยูก่บักติกาขอ้ 4.1.5) 

 4.1.5 คอ  (ถา้มี)  ต่อกา้นกบัขอบหวัตอนล่าง 

 
 

 4.2 พื�นที�ขึงเอ็น 

 4.2.1 พื�นที�ขึงเอ็นตอ้งแบนราบ  ดว้ยการร้อยเอน็เส้นขวางขดักบัเส้นยนืแบบ

การขึงเอ็นทั�วไป  โดยพื�นที�ตอนกลางไม่ควรทึบนอ้ยกวา่ตอนอื�น ๆ  และ 

 4.2.2  พื�นที�ขึงเอน็ตอ้งยาวทั�งหมดไมเ่กิน  280  มิลลิเมตร  และกวา้งทั�งหมดไม่เกิน  

220  มิลลิเมตร  อยา่งไรก็ตาม  อาจขึงไปถึงคอเฟรม  โดยมีขอ้กาํหนดดงันี�  

 4.2.2.1 ความกวา้งที�เพิ�มของพื�นที�ขึงเอน็ตอ้งไม่เกิน  350  มิลลิเมตร 

 4.2.2.2 ความยาวทั�งหมดของพื�นที�ขึงเอน็ตอ้งไม่เกิน  330  มิลลิเมตร 
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 4.3   แร็กเกต 

 4.3.1  ตอ้งปราศจากวตัถุอื�นติดอยูห่รือยื�นออกมา  ยกเวน้ส่วนที�ทาํไวเ้ป็นการเฉพาะ

เพื�อป้องกนัการสึกหรอ  ฉีกขาด  ชาํรุดเสียหาย  การสั�นสะเทือน  การกระจายนํ�าหนกั  หรือการพนัดา้มจบั

ใหก้ระชบัมือผูเ้ล่น  และมีความเหมาะสมทั�งขนาดและการติดตั�งสาํหรับวตัถุประสงคด์งักล่าว   

 4.3.2  ตอ้งปราศจากสิ�งประดิษฐ์อื�น ๆ ที�ช่วยใหผู้เ้ล่นเปลี�ยนรูปทรงของแร็กเกต 

 ขอ้ 5  การยอมรับอุปกรณ์ 

 5.1  มาตรฐานของอุปกรณ์  

 สหพนัธ์แบดมินตนัโลกจะกาํหนดกฎเกณฑเ์กี�ยวกบัมาตรฐานของแร็กเกต  ลูกขนไก่  

หรืออุปกรณ์ตน้แบบ  ซึ� งใชใ้นการเล่นแบดมินตนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ  กฎเกณฑด์งักล่าวอาจเป็น

การริเริ�มของสหพนัธ์เอง  หรือจากการยื�นความจาํนงของคณะบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ล่น  กรรมการ

เทคนิค  หรือองคก์รแห่งชาติ  หรือสมาชิกขององคก์รนั�น ๆ 

 5.2 อุปกรณ์เพิ�มเติมสาํหรับแบดมินตนัคนพิการ 

  สาํหรับแบดมินตนัคนพิการ  รถวลีแชร์หรือสิ�งที�ใชค้ ํ�าจะตอ้งมีลกัษณะดงันี�  

 5.2.1 ลาํตวัของผูเ้ล่นวลีแชร์จะตอ้งตรึงอยูก่บัรถดว้ยเขม็ขดัยางยดื 

 5.2.2 รถวลีแชร์อาจจะมีการติดตั�งลอ้ยื�นออกมาดา้นหลงัลอ้หลกัก็ได ้

 5.2.3 เทา้ของผูเ้ล่นจะตอ้งผกูรัดกบัที�พกัเทา้ของรถวลีแชร์ 

 ขอ้ 6 การเสี�ยง 

 6.1  ก่อนเริ�มเล่นจะตอ้งทาํการเสี�ยง  ฝ่ายที�ชนะการเสี�ยงมีสิทธิ� เลือกตามกติกาขอ้ 6.1.1  

หรือ  6.1.2 

 6.1.1 ส่งลูกหรือรับลูกก่อน 

 6.1.2 เริ�มเล่นจากสนามขา้งใดขา้งหนึ�ง  

 6.2 ฝ่ายที�แพก้ารเสี�ยงมีสิทธิ� ที�เหลือจากการเลือก 

 ขอ้ 7 ระบบการนบัคะแนน  

 7.1  ในหนึ�งแมทช์  ฝ่ายชนะตอ้งชนะใหไ้ดม้ากที�สุดใน  3  เกม  เวน้แต่จะไดก้าํหนด

เป็นอยา่งอื�น  (ภาคผนวก 2  และ  3) 

 7.2  ฝ่ายที�ได ้ 21  คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ  ยกเวน้ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นกติกาขอ้ 7.4  

และ  7.5 

 7.3   ฝ่ายที�ชนะการตีโต ้  จะได ้  1  คะแนน  ฝ่ายที�ชนะการตีโตจ้ะชนะไดก้็ต่อเมื�ออีก

ฝ่ายหนึ�งทาํ  “เสีย”  หรือลูกไม่อยูใ่นการเล่นเนื�องจากลูกตกลงพื�นสนามของอีกฝ่ายหนึ�ง 

 7.4   ถา้มีคะแนน  20  เท่ากนั  ฝ่ายชนะตอ้งมีคะแนนนาํ  2  คะแนน 

 7.5   ถา้มีคะแนน  29  เท่ากนั  ฝ่ายที�ได ้ 30  คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ 

 7.6   ฝ่ายชนะ  เป็นฝ่ายไดส่้งในเกมต่อไป 
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 ขอ้ 8  การเปลี�ยนขา้ง  

 8.1  ผูเ้ล่นจะเปลี�ยนขา้ง 
 8.1.1 หลงัจากจบเกมที� 1 

 8.1.2 หลงัจากจบเกมที� 2  ก่อนเริ�มเล่นเกมที� 3  (ถา้มี)   

 8.1.3 ในเกมที� 3  เมื�อฝ่ายหนึ�งมีคะแนนนาํถึง  11  คะแนน   
 8.2  ถา้ผูเ้ล่นลืมเปลี�ยนขา้งตามที�ไดร้ะบุไวใ้นกติกาขอ้ 8.1  เมื�อตรวจพบให้เปลี�ยนขา้ง

ทนัทีที�ลูกไม่อยูใ่นการเล่นและใหน้บัคะแนนต่อจากคะแนนที�ไดใ้นขณะนั�น 

 ขอ้ 9   การส่งลูก  
 9.1   การส่งลูกที�ถูกตอ้ง 

 9.1.1 ทั�งสองฝ่ายตอ้งไม่ประวงิเวลาใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งลูก  ทนัทีที�ผูส่้งลูก

และผูรั้บลูกอยูใ่นทา่พร้อมแลว้  การที�ผูส่้งลูกดึงหวัแร็กเกตมาดา้นหลงัพร้อมที�จะส่ง  หากมีการประวงิเวลา
ในการเริ�มส่งลูก  (ตามกติกาขอ้ 9.2)  จะถือเสมือนวา่เป็นการประวงิเวลาในการส่งลูก  

 9.1.2 ผูส่้งลูกและผูรั้บลูกตอ้งยืนในสนามส่งลูกทแยงมุมตรงขา้ม  (แผนภาพ ก.)  

โดยเทา้ไม่เหยยีบเส้นเขตของสนามส่งลูก 
 9.1.2.1 สาํหรับวลีแชร์แบดมินตนั  และประเภทยนืแข่งขนัที�ตอ้งแข่ง

ครึ� งสนาม  ใหป้ระยกุตต์ามลกัษณะการแข่งขนัตามแผนภาพ ง.  และแผนภาพ ฉ. 

  9.1.3 บางส่วนของเทา้ทั�งสองของผูส่้งลูกและผูรั้บลูก  ตอ้งแตะพื�นสนามใน
ท่านิ�งตั�งแต่เริ�มส่งลูก  (กติกาขอ้ 9.2)  จนกระทั�งส่งลูกแลว้  (กติกาขอ้ 9.3) 

 9.1.3.1 สาํหรับวลีแชร์แบดมินตนั  ตั�งแต่เริ�มส่งลูกจนกระทั�งส่งลูก

แลว้  ลอ้รถวลีแชร์ทั�งผูส่้งและผูรั้บจะตอ้งนิ�งอยูก่บัที�  ยกเวน้การเคลื�อนที�หมุนลอ้อยูก่บัที�ของผูส่้งลูก 
 9.1.4 จุดสัมผสัแรกของแร็กเกต  ผูส่้งตอ้งตีที�ฐานของลูก 

 9.1.5 ทุกส่วนของลูก  จะตอ้งอยูต่ ํ�ากวา่เอวของผูส่้งขณะที�แร็กเกตสัมผสัลูก  

ส่วนเอวนั�นจะพิจารณาโดยการจินตนาการจากเส้นรอบลาํตวัที�ระดบัซี�โครงซี�สุดทา้ยของผูส่้งลูก 
 9.1.5.1 สาํหรับวลีแชร์แบดมินตนั ทุกส่วนของลูกขนไก่จะตอ้งอยูต่ ํ�า

กวา่รักแร้ผูส่้งลูกขณะที�แร็กเกตสัมผสัลูก 

 9.1.5.2 สาํหรับการทดลองความสูงคงที�  ทุกส่วนของลูกขนไก่ขณะที�
แร็กเกตสัมผสัลูกจะตอ้งสูงไม่เกิน  1.10 เมตร  โดยนบัจากพื�นสนามขึ�นมา 

 9.1.6 กา้นและหวัแร็กเกตของผูส่้งลูกในขณะตีลูกตอ้งชี�ลงตํ�า 

 9.1.7 การเคลื�อนแร็กเกตของผูส่้งลูกไปขา้งหนา้  ตอ้งต่อเนื�องจากการเริ�มส่ง
ลูก  (กติกาขอ้ 9.2)  จนกระทั�งไดส่้งลูกแลว้  (กติกาขอ้ 9.3) 

 9.1.8 วถีิลูกจะพุง่ขึ�นจากแร็กเกตของผูส่้งลูกขา้มตาข่าย  และถา้ปราศจากการ 

สกดักั�น  ลูกจะตกลงบนพื�นสนามส่งลูกของผูรั้บลูก  (กล่าวคือ  บนหรือภายในเส้นเขต)  และ 
 9.1.9 ในการส่งลูก  ผูส่้งจะตอ้งตีใหถู้กลูก 
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 9.2  เมื�อผูเ้ล่นอยูใ่นท่าพร้อมแลว้  การเคลื�อนแร็กเกตไปขา้งหนา้ของผูส่้งลูกถือวา่เริ�ม

ส่งลูก  

 9.3   เมื�อเริ�มส่งลูก  (กติกาขอ้ 9.2)  ไม่วา่แร็กเกตของผูส่้งจะสัมผสัลูกหรือไม่ก็ตาม  

ใหถื้อวา่ไดส่้งลูกไปแลว้ 

 9.4   ผูส่้งลูกจะตอ้งไม่ส่งลูกจนกวา่ผูรั้บลูกจะพร้อม  แต่ถือวา่ผูรั้บลูกพร้อมแลว้ถา้

พยายามตีลูกที�ส่งมากลบัไป 

 9.5   ในประเภทคู่  ระหวา่งการส่งลูก  (กติกาขอ้ 9.2,  9.3)  คู่ขาจะยนื ณ ที�ใดก็ไดใ้น

สนามของตนเองโดยไม่บงัผูส่้งลูกและผูรั้บลูก 

 ขอ้ 10  ประเภทเดี�ยว  

 10.1  สนามส่งลูกและรับลูก 

 10.1.1 ผูเ้ล่นจะส่งลูกและรับลูกในสนามส่งลูกดา้นขวา  เมื�อฝ่ายผูส่้งลูกยงัไม่มี

คะแนนหรือคะแนนที�ไดเ้ป็นเลขคู่ในเกมนั�น 

 10.1.2 ผูเ้ล่นจะส่งลูกและรับลูกในสนามส่งลูกดา้นซา้ย  เมื�อผูส่้งลูกไดค้ะแนน

เป็นเลขคี�ในเกมนั�น 

 10.1.3 สาํหรับแบดมินตนัคนพิการ  การเล่นครึ� งสนามทั�งฝ่ายส่งและฝ่ายรับจะ

ส่งลูกและรับลูกตามลาํดบัการส่งลูก  (ในแนวตรง) 

 10.2  ลาํดบัในการเล่นและตาํแหน่งการยนืในสนาม 

  การตีโต ้  จะเป็นการตีลูกขนไก่สลบักนัของฝ่ายส่งและฝ่ายรับจากตาํแหน่งใดก็ได้

ในสนามของแต่ละฝ่ายที�มีตาขา่ยกั�นจนกระทั�งลูกไม่อยูใ่นการเล่น  (กติกาขอ้ 15) 

 10.3 คะแนนและการส่งลูก 

 10.3.1 ถา้ฝ่ายส่งชนะการตีโต ้ (กติกาขอ้ 7.3)  ฝ่ายส่งได ้ 1  คะแนน  และผูส่้ง

ยงัคงไดส่้งลูกต่อในสนามส่งลูกอีกดา้นหนึ�ง 

 10.3.2 ถา้ฝ่ายรับชนะการตีโต ้  (กติกาขอ้ 7.3)  ฝ่ายรับได ้  1  คะแนน  ฝ่ายส่ง

หมดสิทธิ� ส่งลูกต่อ  และฝ่ายรับจะเปลี�ยนเป็นฝ่ายส่ง 

 ขอ้ 11 ประเภทคู่ 

 11.1 สนามส่งลูกและรับลูก 

 11.1.1 ผูเ้ล่นจะส่งลูกและรับลูกในสนามส่งลูกดา้นขวา  เมื�อฝ่ายผูส่้งลูกยงัไม่มี

คะแนนหรือคะแนนที�ไดเ้ป็นเลขคู่ในเกมนั�น 

 11.1.2 ผูเ้ล่นจะส่งลูกและรับลูกในสนามส่งลูกดา้นซา้ย  เมื�อผูส่้งลูกไดค้ะแนน

เป็นเลขคี�ในเกมนั�น 
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 11.1.3 ผูเ้ล่นที�เป็นฝ่ายรับที�ส่งลูกครั� งสุดทา้ย  จะตอ้งยนือยูใ่นสนามที�ตนเป็นผูส่้งลูก

ครั� งสุดทา้ย  ใหคู้่ขาของฝ่ายรับปฏิบติัในทางกลบักนั 

 11.1.4 ผูเ้ล่นที�เป็นผูรั้บใหย้นืทแยงมุมตรงขา้มกบัผูส่้งลูก  โดยจะเป็นผูรั้บลูก 

 11.1.5 ผูเ้ล่นจะตอ้งไม่เปลี�ยนสนามส่งลูกจนกวา่จะชนะการตีโต ้  เมื�อฝ่ายตน

เป็นฝ่ายส่งลูก 

 11.1.6 การส่งลูกทุกครั� งตอ้งส่งจากสนามส่งลูกตามคะแนนของฝ่ายส่ง  ยกเวน้

ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นกติกาขอ้ 12 

 11.2 ลาํดบัการเล่นและตาํแหน่งการยนืในสนาม 

 หลงัจากไดรั้บลูกทีส่งมาแลว้  ในการตีโตผู้เ้ล่นของฝ่ายส่งคนหนึ�งคนใดตีลูก

กลบัไป  และผูเ้ล่นคนหนึ�งคนใดของฝ่ายรับโตลู้กกลบัมา  จากที�ใดก็ไดภ้ายในสนามของตนโดยมีตาข่ายกั�น  

เป็นอยา่งนี� เรื�อยไปจนกวา่ลูกไม่อยูใ่นการเล่น  (กติกาขอ้ 15)  

 11.3 การนบัคะแนนและการส่งลูก 

 11.3.1 ถา้ฝ่ายส่งชนะการตีโต ้ (กติกาขอ้ 7.3)  ฝ่ายส่งได ้ 1  คะแนน  และผูส่้ง

ยงัคงไดส่้งลูกต่อในสนามส่งลูกอีกดา้นหนึ�ง 

 11.3.2 ถา้ฝ่ายรับชนะการตีโต ้  (กติกาขอ้ 7.3)  ฝ่ายรับได ้  1  คะแนน  ฝ่ายส่ง

หมดสิทธิ� ส่งลูกต่อ  และฝ่ายรับจะเปลี�ยนเป็นฝ่ายส่ง 

 11.4 ลาํดบัของการส่งลูก 

 ในแต่ละเกม  สิทธิ� ในการส่งลูกจะตอ้งเรียงตามลาํดบัดงันี�  

 11.4.1 ผูเ้ล่นคนแรกที�เป็นผูเ้ริ�มส่งจะส่งจากสนามส่งลูกดา้นขวา 

 11.4.2 คู่ขาของผูรั้บคนแรกจะเป็นผูส่้งคนต่อไปจากสนามส่งลูกดา้นซา้ย 

 11.4.3 คู่ขาของผูส่้งคนแรก 

 11.4.4 ผูเ้ล่นของฝ่ายรับคนแรก 

 11.4.5 ผูส่้งคนแรก  และเป็นอยา่งนี� ไปเรื�อย ๆ 

 11.5  ผูเ้ล่นจะตอ้งไม่ส่งลูกหรือรับลูกผดิลาํดบัมือ  หรือรับลูกติดต่อกนัสองครั� งในเกม

เดียวกนั  ยกเวน้ตามที�ระบุในกติกาขอ้ 12 

 11.6  ผูเ้ล่นคนหนึ�งคนใดของฝ่ายชนะ  จะเป็นผูส่้งลูกก่อนในเกมต่อไป  และผูเ้ล่นคน

หนึ�งคนใดของฝ่ายที�แพ ้ จะเป็นผูรั้บก่อนในเกมต่อไปก็ได ้

 ขอ้ 12 ความผดิในสนามส่งลูก 

 12.1 ความผดิในสนามส่งลูกเกิดขึ�นเมื�อผูเ้ล่น 

 12.1.1 ส่งลูกหรือรับลูกผดิลาํดบัมือ 

 12.1.2 ยนืส่งลูกหรือรับลูกในสนามที�ผดิ 

 12.2 ถา้พบความผดิในสนามส่งลูก  ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งโดยไม่ตอ้งแกไ้ขคะแนน 



9 
 

 ขอ้ 13 การทาํเสีย 

 ถือวา่  “เสีย” 

 13.1 ถา้การส่งลูกไม่ถูกตอ้ง  (กติกาขอ้ 9.1)  

 13.2 ระหวา่งการส่งลูก  ลูกขนไก่ 

 13.2.1 ติดอยูบ่นตาข่ายและยงัคงคา้งอยูบ่นตาข่าย 

 13.2.2 หลงัจากลูกขา้มตาข่ายไปแลว้ติดคา้งอยูบ่นตาข่าย  หรือ 

 13.2.3 ถูกตีโดยคู่ขาของฝ่ายรับ 

 13.3  ถา้ในขณะเล่น  ลูกขนไก่ 

 13.3.1 ตกลงบนพื�นนอกเส้นเขตสนาม  (กล่าวคือ  ไม่อยูบ่นหรือภายในเส้นเขตสนาม) 

 13.3.2 ลอดผา่นหรือลอดใตต้าข่าย 

 13.3.3 ไม่ขา้มเหนือตาข่าย 

 13.3.4 ถูกเพดานหรือฝาผนงั 

 13.3.5 ถูกตวัผูเ้ล่นหรือเครื�องแต่งกายผูเ้ล่น  

 13.3.5.1 สาํหรับแบดมินตนัคนพิการ  รถวลีแชร์หรือสิ�งคํ�ายนั  ถือวา่

เป็นส่วนหนึ�งของร่างกายผูเ้ล่น 

 13.3.6 ถูกวตัถุหรือตวับุคคลภายนอกที�อยูใ่กลเ้คียงลอ้มรอบสนาม  (ในกรณีที�มี

ความจาํเป็นเกี�ยวกบัโครงสร้างของตวัอาคาร  ผูมี้อาํนาจเกี�ยวกบัแบดมินตนัทอ้งถิ�น  อาจวางกฎเพิ�มเติม

เกี�ยวกบัลูกถูกสิ�งกีดขวางได ้ ทั�งนี� ยอ่มแลว้แต่สิทธิความเห็นชอบของภาคีสมาชิก) 

 13.3.7 ติดอยูใ่นแร็กเกต  แลว้ถูกเหวี�ยงออกไปในระหวา่งตีลูก 

 13.3.8 ถูกตีสองครั� งติดต่อกนัโดยผูเ้ล่นคนเดียวกนั  อยา่งไรก็ตาม  ลูกขนไก่ที�ตี

ถูกแร็กเกตและส่วนเอน็ในการตีครั� งเดียวถือวา่ไม่เสีย 

 13.3.9 ถูกตีโดยผูเ้ล่นคนหนึ�งและคู่ขาของผูเ้ล่นคนนั�นติดต่อกนั  หรือ 

 13.3.10 ถูกแร็กเกตของผูเ้ล่นแลว้ไม่ลอยไปสนามฝ่ายตรงขา้ม  

 13.4 ถา้ในขณะเล่น  ผูเ้ล่น 

 13.4.1 ถูกตาข่ายหรืออุปกรณ์ที�ขึง  ดว้ยแร็กเกต  ดว้ยตวั  หรือดว้ยเครื�องแต่งกาย 

 13.4.2 ลํ�าบนตาข่ายเขา้ไปในเขตสนามของคู่ต่อสู้  ดว้ยแร็กเกต  ดว้ยตวั  ยกเวน้    

ผูเ้ล่นอาจใชแ้ร็กเกตตีตามขา้มตาข่ายไป  โดยจุดสัมผสัของลูกนั�นจะตอ้งอยูใ่นแดนของตนที�มีตาข่ายกั�น 

 13.4.3 ลํ�าใตต้าข่ายเขา้ไปในเขตสนามของคู่ต่อสู้  ดว้ยแร็กเกต  หรือดว้ยตวั  จนเป็น

การกีดขวางหรือทาํลายสมาธิคู่ต่อสู้ 

 13.4.4 กีดขวางคู่ต่อสู้  กล่าวคือ  กนัไม่ใหคู้่ต่อสู้ตีลูกที�ขา้มตาข่ายมาอยา่งถูกตอ้ง

ตามกติกาในขณะที�เล่นลูกอยูเ่หนือตาข่าย 
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 13.4.5 ถา้ในระหวา่งการเล่น  ผูเ้ล่นคนหนึ�งคนใดจงใจทาํลายสมาธิคู่ต่อสู้ดว้ย

การกระทาํต่าง ๆ  เช่น  ร้องตะโกน  หรือแสดงท่าทาง 

 13.4.6 สาํหรับวลีแชร์แบดมินตนั 

 13.4.6.1 ในการเคลื�อนที�ตีลูกขนไก่  ส่วนของลาํตวัดา้นล่างของผูเ้ล่น

จะตอ้งติดอยูก่บัที�นั�งของรถวีลแชร์ตลอดเวลา  

 13.4.6.2 เทา้ของผูเ้ล่น  จะตอ้งผกูติดกบัที�พกัเทา้ของรถวลีแชร์ตลอดเวลา  

ถา้หลุดออกมาระหวา่งการเล่นจะถือวา่เสีย 

 13.4.6.3 ถา้ระหวา่งการเล่น  เทา้ของผูเ้ล่นสัมผสักบัพื�นสนาม 

 13.5 ถา้ผูเ้ล่นทาํผดิอยา่งโจ่งแจง้ซํ� าแลว้ซํ� าอีก  หรือผดิพลาดอยูต่ลอด  ตามกติกาขอ้ 16 

 ขอ้ 14  การ  “เอาใหม่”  

 14.1  การ  “เอาใหม่”  จะขานโดยกรรมการผูต้ดัสิน  หรือโดยผูเ้ล่น  (ถา้ไม่มีกรรมการ

ผูต้ดัสิน)  ขานใหห้ยดุเล่น 

 14.2  ให ้ “เอาใหม่”  ถา้ 

 14.2.1 ผูส่้งลูก  ส่งลูกโดยที�ผูรั้บลูกยงัไม่พร้อม  (ดูกติกาขอ้ 9.5) 

 14.2.2 ในระหวา่งการส่งลูก  ผูรั้บและผูส่้งลูกทาํ  “เสีย”  พร้อมกนัทั�งสองฝ่าย

ในเวลาเดียวกนั 

 14.2.3 หลงัจากรับลูกส่งไปแลว้  ลูกขนไก่ 

 14.2.3.1 ลูกไปติดหรือคา้งอยูบ่นตาข่าย 

 14.2.3.2 ลูกขา้มตาข่ายแลว้ติดคา้งอยูใ่นตาข่าย 

 14.2.4 ในระหวา่งการเล่น  ลูกขนไก่แตกแยกออกเป็นส่วน ๆ  และฐานแยก

ออกจากส่วนที�เหลือของลูกโดยสิ�นเชิง 

 14.2.5 ถา้กรรมการผูต้ดัสินเห็นวา่  การเล่นถูกรบกวน  หรือผูเ้ล่นอีกฝ่ายหนึ�ง

ถูกผูฝึ้กสอนทาํลายสมาธิ 

 14.2.6 กรรมการกาํกบัเส้นมองไม่เห็น  และกรรมการผูต้ดัสินไม่สามารถตดัสินใจได ้

 14.2.7 กรณีที�เกิดขึ�นโดยไม่คาดคิดมาก่อนหรือโดยเหตุบงัเอิญ 

 14.3 เมื�อมีการ  “เอาใหม่”  การเล่นหลงัจากการส่งลูกครั� งสุดทา้ยถือเป็นโมฆะ  และผูเ้ล่น

ที�ส่งลูกจะไดส่้งลูกอีกครั� งหนึ�ง  ยกเวน้หากเป็นไปตามกติกาขอ้ 12 

 ขอ้ 15 ลูกไม่อยูใ่นการเล่น 

 ลูกไม่อยูใ่นการเล่น  เมื�อ 

 15.1 ลูกชนตาข่ายหรือเสาตาข่ายแลว้เริ�มตกลงบนพื�นสนามในดา้นของผูตี้ลูก 

 15.2 ลูกถูกพื�นสนาม  หรือ 

 15.3  เกิดการ  “เสีย”  หรือการ  “เอาใหม่” 
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 ขอ้ 16  การเล่นต่อเนื�อง,  การทาํผดิ,  การลงโทษ  

 16.1 การเล่นตอ้งต่อเนื�องตั�งแต่เริ�มส่งลูกครั� งแรกจนสิ�นสุดการแข่งขนั  ยกเวน้ตามที�

ไดอ้นุญาตไวใ้นกติกาขอ้ 16.2  และ  16.3  และสาํหรับวลีแชร์แบดมินตนัขอ้ 16.5.3 

 16.2 การพกัระหวา่งเกม 

 16.2.1 เมื�อฝ่ายหนึ�งมีคะแนนถึง  11  คะแนน  ในแต่ละเกม  ใหพ้กัในระหวา่งเกม

ไดไ้ม่เกิน  60  วนิาที 

 16.2.2 การพกัระหวา่งเกมที� 1  กบัเกมที� 2  และระหวา่งเกมที� 2  กบัเกมที� 3  ใหพ้กัได้

ไม่เกิน  120  วนิาที  อนุญาตสาํหรับทุกเกมของการแข่งขนั 

 (ในการแข่งขนัที�มีการถ่ายทอดโทรทศัน์  กรรมการผูชี้� ขาดอาจตดัสินใจก่อนเริ�ม

การแข่งขนัวา่การพกัตามกติกาขอ้ 16.2  และอยูใ่นอาณัติเวลาที�กาํหนด) 

 16.3  การพกัการเล่น 

 16.3.1  เมื�อมีความจาํเป็นจากสภาพแวดลอ้มที�มิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูเ้ล่น  

กรรมการผูต้ดัสินอาจสั�งใหพ้กัการเล่นชั�วคราวตามที�พิจารณาเห็นวา่จาํเป็น 

 16.3.2  ภายใตส้ถานการณ์ที�พิเศษ  กรรมการผูชี้� ขาดอาจแนะนาํให้กรรมการ

ผูต้ดัสินพกัการเล่น  

 สาํหรับวลีแชร์แบดมินตนั  การซ่อมแซมรถวลีแชร์  ให้ถือวา่อยูภ่ายใต้

สถานการณ์พิเศษ 

 16.3.3  ถา้มีการพกัการเล่น  คะแนนที�ไดจ้ะอยูค่งเดิม  และจะเริ�มเล่นใหม่จาก

คะแนนนั�น 

 16.4  การถ่วงเวลาการเล่น 

 16.4.1  ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั�งสิ�น  ห้ามถ่วงเวลาการเล่นเพื�อใหผู้เ้ล่นฟื� นคืนกาํลงั  

หรือหายเหนื�อย  หรือฟังคาํแนะนาํจากผูฝึ้กสอน 

 16.4.2  กรรมการผูต้ดัสินจะวนิิจฉยัความล่าชา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

 16.5  คาํแนะนาํและการออกนอกสนาม 

 16.5.1  จะอนุญาตใหผู้เ้ล่นไดรั้บคาํแนะนาํระหวา่งการแข่งขนัในขณะที�ลูกไม่อยู่

ในการเล่นตามกติกาขอ้ 15  เท่านั�น 

 16.5.2  หา้มผูเ้ล่นเดินออกนอกสนามระหวา่งการแข่งขนัโดยมิไดรั้บอนุญาตจาก

กรรมการผูต้ดัสินยกเวน้ระหวา่งพกั  ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นกติกาขอ้ 16.2 

 16.5.3  สาํหรับวลีแชร์แบดมินตนั  ผูเ้ล่นจะไดรั้บอนุญาตใหพ้กักรณีพิเศษใน

กรณีที�ตอ้งไปปัสสาวะ  การพกัดงักล่าวจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรรมการผูชี้�ขาด 

 16.6  ผูเ้ล่นจะตอ้งไม ่

 16.6.1  จงใจถ่วงเวลาหรือพกัการเล่น 

 16.6.2  จงใจเปลี�ยนแปลงหรือทาํลายลูกเพื�อเปลี�ยนความเร็วและวิถี 
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 16.6.3  แสดงกิริยากา้วร้าว  หรือ 

 16.6.4  กระทาํผดินอกเหนือกติกาแบดมินตนั 

 16.7 การดาํเนินการเกี�ยวกบัความผดิ 

 16.7.1  กรรมการผูต้ดัสินจะตอ้งดาํเนินการกบัความผิดตามกติกาขอ้ 16.4.1,  16.5.2  

หรือ  16.6  โดย 

 16.7.1.1  เตือนผูก้ระทาํผดิ 

 16.7.1.2  ตดัสิทธิ� ผูก้ระทาํผดิหลงัจากไดเ้ตือนก่อนแลว้  หากมีการตดั

สิทธิ� ของฝ่ายที�กระทาํผดิเป็นครั� งที� 2  ใหพ้ิจารณาเป็นการทาํผดิตลอดเวลา  หรือ 

 16.7.2  ในกรณีที�กระทาํผดิอยา่งเห็นไดช้ดั  หรือทาํผดิอยูต่ลอดเวลา  หรือ

ความผดิตามกติกาขอ้ 16.2  ให้ตดัสิทธิ� ผูก้ระทาํผดิ  แลว้รายงานใหก้รรมการผูชี้�ขาดทราบทนัที  ซึ� ง

กรรมการผูชี้�ขาดมีอาํนาจสั�งใหผู้ก้ระทาํผดิออกจากการแข่งขนั 

 ขอ้ 17 กรรมการสนามและการอุทธรณ์ 

 17.1 กรรมการผูชี้�ขาด  เป็นผูดู้แลรับผดิชอบการแข่งขนัทั�งหมด 

 17.2 กรรมการผูต้ดัสินที�ไดรั้บการแต่งตั�ง  จะตอ้งทาํหนา้ที�ควบคุมการแข่งขนัใน

สนาม  และบริเวณโดยรอบสนามแข่งขนั  กรรมการผูต้ดัสินตอ้งรายงานต่อผูชี้�ขาด 

 17.3 กรรมการกาํกบัการส่งลูก  เป็นผูข้าน  “เสีย”  สาํหรับการส่งลูกที�ผูส่้งลูกเป็น

ผูก้ระทาํผดิ  (กติกาขอ้ 9.1.2  ถึงขอ้  9.1.8) 

 17.4  กรรมการกาํกบัเส้น  เป็นผูใ้หส้ัญญาณ  “ดี”  หรือ  “ออก”  ในเส้นเขตที�ไดรั้บ

มอบหมาย 

 17.5  การตดัสินใจเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริงทั�งหมดของกรรมการสนามที�รับผดิชอบ  ถือวา่

สิ�นสุด  เวน้แต่ 

  17.5.1 กรรมการผูต้ดัสินเห็นวา่กรรมการกาํกบัเส้นตดัสินผิดอยา่งแน่นอน  ให้

กรรมการผูต้ดัสินเปลี�ยนการตดัสินของกรรมการกาํกบัเส้น 

  17.5.2 มีการติดตั�งระบบยอ้นดูเหตุการณ์  กรรมการผูชี้�ขาดสามารถพิจารณาคาํ

คดัคา้นของคาํตดัสินโดยใชร้ะบบนี�   (ภาคผนวกที� 7) 

 17.6 กรรมการผูต้ดัสิน  จะตอ้ง 

 17.6.1 ควบคุมการแข่งขนัใหด้าํเนินไปภายใตก้ฎกติกาอยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งการขาน  “เสีย”  หรือ  “เอาใหม่”  เมื�อมีกรณีเกิดขึ�น 

 17.6.2 ตดัสินคาํอุทธรณ์เกี�ยวกบัการโตแ้ยง้  ซึ� งมีขึ�นก่อนการส่งลูกครั� งต่อไป 

 17.6.3 แน่ใจวา่  ผูเ้ล่นและผูช้มไดท้ราบถึงความคืบหนา้ของการแข่งขนั 

 17.6.4 แต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการกาํกบัเส้น  หรือกรรมการกาํกบัการส่งลูก  

หลงัจากไดป้รึกษากบักรรมการผูชี้�ขาดแลว้ 
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 17.6.5 หากไม่มีการแต่งตั�งกรรมการสนามอื�น  จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�นั�นให้

เรียบร้อย 

 17.6.6 หากกรรมการสนามที�ไดรั้บการแต่งตั�งมองไม่เห็น  ตอ้งดาํเนินการใน

หนา้ที�ของกรรมการนั�น  หรือให ้ “เอาใหม่” 

 17.6.7 บนัทึกและรายงานต่อกรรมการผูชี้� ขาดทุกเรื�องที�เกี�ยวกบักติกาขอ้ 16  และ 

 17.6.8 เสนอคาํอุทธรณ์ที�ไม่พึงพอใจในปัญหาเกี�ยวกบักติกาต่อกรรมการผูชี้�ขาด  

(คาํอุทธรณ์ดงักล่าวจะตอ้งเสนอก่อนการส่งลูกครั� งต่อไป  หรือเมื�อการแข่งขนัสิ�นสุดลงก่อนที�ฝ่ายอุทธรณ์

จะเดินออกจากสนาม) 

ขอ้สังเกต  ให ้  แทนพื�นที�การเล่น          แทนพื�นที�การส่งลูก 

แผนภาพ ง. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พื�นที�การเล่นและพื�นที�การส่งลูกสาํหรับวลีแชร์ประเภทเดี�ยว 

แผนภาพ จ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื�นที�การเล่นและพื�นที�การส่งลูกสาํหรับวลีแชร์แบดมินตนัประเภทคู่ 

เสนสงลกูสัน้ เสนสงลกูยาว 

เสนสงลกูสัน้ เสนสงลกูยาว 
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แผนภาพ ฉ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

พื�นที�แข่งขนัและพื�นที�ส่งลูกสาํหรับแบดมินตนัคนพิการประเภทเดี�ยว  (ยนืแข่งขนั)  ที�เล่นครึ� งสนาม 
 

กลุ่มความพิการ  (ยืนแข่งขนั)  อื�น ๆ  จะตอ้งใชพ้ื�นที�การเล่นตามแผนภาพ ก.  ทั�งประเภทเดี�ยวและประเภทคู่ 
 

 

เสนสงลกูสัน้ เสนสงลกูยาว 




