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เป็นกีฬาชนิด หน่ึง ท่ีใชไ้มต้ลีกู ลกูส าหรบั

ใชต้นีั้น เรียกกนัมาชา้นานว่า "ลกูขนไก่" 

เพราะสมยัก่อนกีฬาน้ีใชข้นของไก่มาติด

กบัลกูบอลทรงกลมขนาดเล็ก ปัจจุบนัลกู

ขนไก่ผลิดจากขนเป็ดท่ีคดัแลว้ ลกูบอล

ทรงกลมขนาดเล็กท่ีท าเป็นหวัลกูขนไก่ท า

ดว้ยไมค้อรก์  



  กีฬา แบดมินตนัจะแบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 ฝ่าย และแบ่งการ

แล่นออกเป็น 2 ประเภท คือ "ประเภทเดี่ยว" แบ่งผูเ้ล่นออกเป็น

ฝ่ายละ 1 คน และ "ประเภทคู"่ แบ่งผูเ้ล่นออกเป็นฝ่ายละ 2 คน  

การเล่นรอบหน่ึงเรียกว่า 1 แมทช ์แมทชล์ะ 3 เกม(บางคนเรียกเซ็ท) 

ตดัสินแพช้นะ2ใน3เกม มีก าหนดคะแนนสูงสุด 21 คะแนน ฝ่ายใด

ท าคะแนนไดถึ้ง 21 คะแนนก่อนจะเป็นผูช้นะในเกมนั้น 



 กีฬาแบดมินตนัมีความเป็นมาไม่ชดัเจนนกั 

ซ่ึงจากหลกัฐานตา่งๆ จะสามารถบ่งบอกที่มา

ของกีฬาประเภทน้ีไวท่ี้หลายยุค เช่น ในจนี

ช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 มีภาพวาดเก่าๆ ซ่ึง

บ่งบอกว่ามีการใชข้นไก่มาท าเป็นลกูขนไก่ใช้

ในการเล่น ซ่ึงตอนนั้นจะใชเ้ทา้เตะกนั 2 คน

หรือจะตั้งวงกนั 3-4 คน 



 คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ชาวอินเดียแดงในอเมริกาตอน ใต ้ใชข้นนก

หรือขนไก่พูกติดกบัลกูกลมโดยลกูบอลกลมนั้นใชห้ญา้ฟางพนั

ขมวดเขา้ดว้ย กนั และใหข้นไก่ช้ีไปทางเดียวกนัและเวลาเล่นใช้

มือจบัลกูขนไก่นั้นปาใส่ผูเ้ล่น คนอ่ืน 

 คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ชาวญ่ีปุ่นไดมี้การใชข้นไก่ หรือขนนกเสียบ

ผกูตดิกบัหวัไม ้และใชไ้มต้ลีกูขนไก่นั้น โดยไมท่ี้ใชต้ที  ามาจาก   

ไมก้ระดาน ตลีกูขนไก่ไปมา 



 ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ในแถบยุโรปมีการเขียนภาพสีน ้ามนัถึง

การเล่นกีฬาแบดมินตนัในราชส านกัตา่ง ๆ 

           พระราชินีคริสตนิาแห่งสวีเดนทรงจ  าลองไมแ้บดมินตนั

มาจากแร็กเกตในกีฬาเทนนิส และใชข้นไก่หรือขนนกเสียบตดิกบั

หวัไมก้อ๊ก เจา้ฟ้าชายเฟรดเดอริค มกุฎราชกุมารแห่งเดนมารก์ 

ทรงแบดมินตนัในลกัษณะเดียวกนั แตใ่นตอนนั้นเรียกแบดมินตนั

ว่า 



 คริสตศ์ตวรรษที่ 18 ในเยอรมนีกษัตริยข์องปรสัเซียเฟรดเดอริคมหาราช 

และพระเจา้หลานเธอเฟรดเดอริค วิลเลียมท่ีสอง ทรงแบดมินตนัใน

ลกัษณะเดียวกนั และในประเทศองักฤษมีเรื่องเล่าว่าในปี ค.ศ. 1870 

นายทหารคนหน่ึงท่ีไปประจ าการอยูใ่นเมืองปูนา ประเทศอินเดียไดเ้ห็น

กีฬาตีลกูขนไก่จงึน ากลบัไปเล่นในองักฤษ และในองักฤษ ณ คฤหาสน ์

“แบดมินตนั” ของดยุคแห่งบิวฟอรด์ ท่ีต  าบลกลอ๊สเตอรเ์ชอร ์ในปี                       

ค.ศ. 1873 เกมกีฬาตีลูกขนไก่จงึถูกเรียกว่า 

ตามช่ือของสถานท่ีนบัตั้งแตน่ั้นมา 



 กีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีตอ้งอาศยัความ

คล่องแคล่วว่องไวความแข็งแรง ของกลา้มเน้ือมดัตา่งๆ 

นกักีฬาแบดมินตนัทุกคนตอ้งอบอุ่นร่างกายก่อนการ

แข่งขนัเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการบาดเจบ็ ขอ้เคล่ือน 

เคล็ด และอนัตรายตา่งๆท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้สมอตลอดการ

แข่งขนั การอบอุ่นรา่งกายคือ การบริหารร่างกายทุกๆ

ส่วน เช่น กลา้มเน้ือ ขอ้ตอ่ ตลอดจนระบบไหลเวียน ของ

โลหิตพรอ้มท่ีจะเล่นกีฬาแบดมินตนัตอ่ไป  



  1.    อบอุ่นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ตา่งๆ เช่น กลา้มเน้ือแขน ขา หนา้ทอ้งให้

พรอ้มท่ีจะเล่นแบดมินตนัตอ่ไป  

  2.    บริหารขอ้ตอ่ตา่งๆเช่น ขอ้ตอ่หวัไหล่ หวัเข่า ขอ้ศอก ขอ้มือ ขอ้เทา้ 

  3.    บริหารใหร้ะบบการไหลเวียนโลหิต ส่งอาหารใหก้ลา้มเน้ือไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและสม า่เสมอ  



4.    เตรียมนกัแบดมินตนัใหพ้รอ้มทางดา้นจติใจเพ่ือท่ีจะไดท้  าการ

แข่งขนัตอ่ไป  

5.    ป้องกนัตะคริว เหน็บชาท่ีจะเกิดข้ึนขณะท่ีก าลงัเล่น หรือ แข่งขนั  

6.    ป้องกนัอุบตัเิหตกุลา้มเน้ือฉีกขาด ขอ้ตอ่ตา่งๆหลดุพลิกแพลงได ้ 





   1. การออกนอกเสน้ มีการก าหนดเสน้ออกแตง่ตา่งกนัในกรณีเล่นเด่ียว

และเล่นคู ่

   2. การเสิรฟ์ลกู ตามกติกา ท่ีถูกตอ้ง คือ 

         2.1. หวัไมข้ณะสมัผสัลกูตอ้งต า่กว่าขอ้มืออยา่งเห็นไดช้ดั 

         2.2. หวัไมข้ณะสมัผสัลกูตอ้งต า่กว่าเอวอยา่งเห็นไดช้ดั 

         2.3. ผูเ้ล่นตอ้งไม่ถ่วงเวลา หรือเสิรฟ์ชา้ หรือ เสิรฟ์ 2 จงัหวะ                

การเสิรฟ์ ตอ้งเสิรฟ์ไปดว้ยจงัหวะเดียว 



         2.4. ขณะเสิรฟ์ สว่นใดสว่นหน่ึงของเทา้ทั้ง 2 ขา้งตอ้งสมัผสัพ้ืนตลอดเวลา 

         2.5. การเสิรฟ์ลกูที่ถูกตอ้ง ตอ้งใหแ้ร็กเก็ตสมัผสักบัหวัลกูก่อน  หากโดนขน

ก่อนถือว่าผิดกตกิา 

    3. ขณะตลีกูโตก้นั หา้มน าสว่นหน่ึงสว่นใดของรา่งกายหรอืไมแ้บดไปสมัผสักบัเน็ท 

   4. หา้มตีลกูที่ฝัง่ตรงขา้มโตก้ลบัมาในขณะที่ลกูยงัไม่ขา้มเน็ทมายงัแดนเรา

(Over net) 

 



 สหพนัธ ์แบดมินตนันานาชาต ิ( IBF)            

ไดก้ าหนดให ้ทดลองใชร้ะบบการนบัคะแนน

การแข่งขนักีฬาแบดมินตนัใหม่                    

ในระบบ 3 x 21 คะแนน  

ตั้งแต ่วนัที่ 1 มกราคม 2549 เป็นตน้ไป 



 
   1. แมทชห์น่ึงตอ้งชนะใหไ้ดม้ากท่ีสุดใน 3 เกม 

   2. ทุกประเภทของการแข่งขนั  ฝ่ายท่ีได ้21 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะใน

เกมนั้น ยกเวน้เม่ือได ้20 คะแนนเท่ากนัตอ้ง   

       นบัตอ่ใหมี้คะแนนห่างกนั 2 คะแนน ฝ่ายใดไดค้ะแนนน า 2 คะแนน

ก่อนเป็นผูช้นะ  แตไ่ม่เกิน 30 คะแนน  หมายความว่าหากการเล่นด าเนินมา

จนถึง 29 คะแนนเท่ากนั  ฝ่ายใดได ้30 คะแนนก่อน เป็นผูช้นะ 

   3. ฝ่ายชนะเป็นฝ่ายส่งลกูตอ่ในเกมตอ่ไป 



 4. ฝ่ายชนะการเส่ียงสิทธ์ิเป็นฝ่ายส่งลกูไดก่้อน  หากฝ่ายตรงขา้มท าลกู 

"เสีย" หรือลกูไม่ไดอ้ยูใ่นการเล่น  ผูเ้ลือกส่งลกูก่อนจะไดค้ะแนนน า 1-0 

และไดส้่งลกูตอ่  แตห่ากผูส้่งลกูท าลกู "เสีย" หรือลกูไม่อยูใ่นการเล่น  ฝ่าย

ตรงขา้มจะไดค้ะแนนตามมาทนัทีเป็น 1-1 และฝ่ายตรงขา้มจะไดสิ้ทธ์ิส่ง

ลกูแทน ด าเนินเช่นน้ีตอ่ไปจนจบเกม 



5. ประเภทคู่ใหส้่งลกูฝ่ายละ 1 ครั้ง ตามคะแนนท่ีได ้ ขณะท่ีเปลี่ยน

ฝ่ายส่งลกู หากคะแนนเป็นจ  านวนคี่ ผูอ้ยูค่อรด์ดา้นซา้ยเป็นผูส้่งลกู   

หากคะแนนเป็นจ  านวนคู่ผูอ้ยูค่อรด์ดา้นขวาเป็นฝ่ายส่งลกู 

 

หมายเหต ุ ศึกษากติกาโดยละเอียดไดท่ี้เว็บไซต ์ 

สมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์



 



 
       1. ผูแ้ข่งขนัตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่าผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นนกักีฬาสมคัรเล่น 

ซ่ึงตอ้งมีน ้าใจเป็นนกักีฬาอยูเ่สมอ และพรอ้มท่ีจะใหอ้ภยัแกความผิดพลาดทุก

โอกาส โดยไม่ค านึงถึงผลแพช้นะเป็นส าคญัจนเกินไป 

       2. ผูเ้ขา้แข่งขนัแตง่กายดว้ยชุดกีฬาสีขาว สะอาด เรียบรอ้ย 

       3. ยิ้ มแยม้แจม่ใสตอ่คู่แข่งขนัแสดงออกถึงมิตรภาพความสุภาพ อ่อนโยน

ดว้ยการสมัผสัมือ หรือเปิดโอกาสใหคู้่แข่งขนัไดว้อรม์ รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่

ตอ่สูห้รือคู่แข่งขนัในการเส่ียง ใหโ้อกาสคู่ตอ่สูเ้ป็นผูน้  าการเลือกเสี่ยงก่อน 



       4. ไม่แสดงกริยาท่ีไม่ดีเม่ือท าเสียเอง ดว้ยท่าทาง 

หรือค าพูด รวมทั้งการกล่าวต  าหนิผูเ้ล่นฝ่ายเดียวกนั 

       5. ใชค้  าพูดท่ีสุภาพในการแข่งขนั 

       6. การถามขอ้สงสยั หรือถามคะแนนตอ่ผูต้ดัสิน 

ในระหว่างการแข่งขนัควรจะใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพ 

       7. การอุทธรณค์ าวินิจฉยัของผูต้ดัสิน ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีผูแ้ข่งขนัควร

จะใชถ้อ้ยค าท่ีระมดัระวงั และเม่ือไดท้  าการอุทธรณแ์ลว้ ผูอุ้ทธรณต์อ้งอยูใ่น

ความสงบ และพรอ้มท่ีจะท าการแข่งขนัตอ่ไปได ้และเม่ือผูต้ดัสินช้ีขาด

อยา่งไรก็ตอ้งปฏิบตัติามดว้ยความเต็มใจ 

 



       8. เม่ือขณะด าเนินการแข่งขนัอยูห่ากจะหยุดพกั เช่น ขอเช็ดเหง่ือ   

ดื่มน ้า เปล่ียนแร็กเกต เปล่ียนรองเทา้ถุงเทา้ ฯลฯ ตอ้งขออนุญาตผูต้ดัสินทุก

ครั้ง เม่ือไดร้บัอนุญาตแลว้จงึปฏิบตัไิด ้

       9. ในการส่งลกูเสียไปใหคู้่ตอ่สูจ้ะตอ้งส่งลกูขา้มตาข่ายไปใหเ้สมอ 

การส่งลกูลอดใตต้าข่ายไปใหคู้่ตอ่สูถื้อว่าเป็นการเสียมารยาทอยา่งรุนแรง 

     10. ในระหว่างการแข่งขนั ถา้ผูต้ดัสินท าหนา้ท่ีผิดพลาดแตเ่ราอยูใ่น

ฐานะไดเ้ปรียบไม่ควรใชค้วามไดเ้ปรียบนั้นเป็นประโยชน ์



     11. การตลีกูเสีย นกักีฬาท่ีดีตอ้งรอ้งออกมาดงั ๆ ว่า "เสีย" โดยไม่ตอ้ง

รอใหผู้ต้ดัสินรอ้งออกมาก่อน แตถ่า้ผูต้ดัสินดไูม่ทนั ผูต้ลีกูเสียไม่ควรจะฉวย

โอกาสเล่นตอ่ไปดว้ย เพราะการฉวยโอกาสเช่นน้ีเป็นการกระท าท่ีไม่สุจริต 

     12. เม่ือการแข่งขนัเสร็จส้ินลง ถา้เราเป็นฝ่ายชนะจะตอ้งไม่แสดงความ

ดีใจจนเกินควร ตอ้งเขา้ไปจบัมือคู่แข่งขนัทนัทีพรอ้มแสดงความเสียใจ ถา้เป็น

ฝ่ายแพไ้ม่ควรจะแสดงอารมณฉุ์นเฉียวตอ้งควบคมุอารมณ ์และรีบไปแสดง

ความยนิดีกบัคู่แข่งโดยทนัทีเหมือนกนั 





    13. ยอมรบัและเช่ือฟังการตดัสินโดยไม่

โตแ้ยง้ และเม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัควรแสดง

ความเคารพผูต้ดัส้ิน 

     14. ในสนามที่มีผูม้ารอเล่นอยูม่าก และ

ไม่ใช่การแข่งขนั ไม่ควรเล่นกนันานจนเกินไป 

ควรเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดเ้ล่นบา้ง 



1. เม่ือเขา้สู่สนามแข่งขนั ตอ้งแตง่กายให้

ถูกตอ้งตามลกัษณะของการเป็นผูต้ดัสิน เครื่อง

แตง่กายตอ้งประณีต และสะอาด วางตวัใน

ลกัษณะสุภาพอ่อนนอ้ม แตส่  ารวมไม่หลอกลอ้กบั

ผูห้น่ึงผูใ้ด แสดงออกถึงอาการท่ีจะใหค้วาม

ร่วมมือกบัผูอ่ื้นดว้ยท่าทีกระฉบักระเฉง ไม่ใช่

ประหม่าหรือลกุล้ีลกุลน 

 



2. ระหว่างการแข่งขนั หลีกเล่ียงการพบปะสนทนากบัผูเ้ล่น ผูฝึ้กสอน 

ตลอดจนผูคุ้น้เคยอ่ืน ๆ พยายามตั้งใจจริงในการปฏิบตัหินา้ท่ีในการตดัสิน 

ตดัสินใจดว้ยความเด็ดขาดถูกตอ้ง แสดงออกถึงความมีน ้าใจเป็นนกักีฬา ไม่

แสดงอารมณอ์อกมา ควรใชว้าจาเฉพาะในส่ิงท่ีจ  าเป็นพูดเฉพาะหลกัการ

เท่านั้น เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่แก่ผูฟั้ง และไม่ควรโตเ้ถียงกบัผูใ้ดผูห้น่ึง ซ่ึงจะ

เป็นการลดฐานะของตนเอง อนัเป็นการท าใหเ้ส่ือมศกัด์ิศรี และเป็นการ

น าไปสู่การทะเลาะวิวาทหรือท าใหเ้กิดคบัขอ้งขุ่นเคืองใจได ้





3. เม่ือจบการแข่งขนั หลงัจากตรวจใบนบัคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ควรรีบ

ออกจากสนามแข่งขนัทนัที ไม่ควรรีรออยูเ่พ่ือขออภยัในความผิดพลาดใน

การตดัสิน หรือเพ่ือแสดงความยินดีหรือเสียใจตอ่คู่แข่ง ไม่ควรแสดง

ความคิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีมีการถกเถียงกนั ในกรณีท่ีมี

ผูส่ื้อข่าวขอสมัภาษณ ์ควรใหค้วามรว่มมือดว้ยอธัยาศยัอนัดี โดยช้ีแจง

อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมในขอบเขตของการเป็นผูต้ดัสิน แตไ่ม่ควร

แสดงความคิดเห็นท่ีซ ้าเตมิ หรือกา้วก่ายหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 



   1. การจบัไมแ้บบตลีกู 2 ดา้น โดยใชน้ิ้วช้ีควบคมุการตลีกูหนา้มือ 

และใชน้ิ้วหวัแม่มือควบคมุการตลีกูหลงัมือ 

   2. การว่ิงฟุตเวิรค์ หนา้ - หลงั ออกดา้นขา้งและว่ิง 4 จุด 

   3. การเสิรฟ์ลกู ทั้งดา้นหนา้มือ และหลงัมือ 

   4. การตลีกูหยอด 

   5. การตลีกูงดั 

   6. การตลีกูแย็บ 



   7. การตลีกูสวนดาด 

   8. การตรีบัลกูตบ 

   9. การตลีกูเซฟโด่งหรือตีลกูโดง่ 

ไปหลงัคอรท์และการตลีกูเซฟดาด  

หรือตลีกูโดง่นอ้ยท่ีสุดท่ีพน้มือคู่แข่งขนั 

  10. การตลีกูตบ 

  11. การตลีกูตดัหยอด 

 



  12. การกายบริหารเพ่ือกีฬาแบดมินตนั ประกอบดว้ยว่ิง

เหยาะ ๆ อยูก่บัที่ ว่ิงยกเทา้สูงอยูก่บัที่ ว่ิงกระโดดสลบัเทา้

หนา้ -หลงั ว่ิงกระโดดแยกเทา้ออกดา้นขา้งสลบักบัชิดเทา้    

ว่ิงซอยเทา้อยูก่บัที่ กระโดดยอ่เข่าคู่หนา้ - หลงั ยอ่เข่าเทา้คู่

ออกดา้นขา้งซา้ยสลบัขวา กระโดดยกเข่าไขวส้ลบัเทา้อยูก่บัท่ี 

กระโดดบิดปลายเทา้ซา้ยสลบัขวา 

  13. การอบอุ่นรา่งกาย และการคลายอุ่น 



   1. การเล่นเป็นฝ่ายรุก ไดแ้ก่ การใชท้กัษะ การตลีกู ตบ ตดัหยอด                

เซฟดาด สวดดาด หยอดปัน่ แยบ็ในการเล่นเกม 

   2. การเล่นเป็นฝ่ายรบั ไดแ้ก่ การใชท้กัษะ การตลีกู เสิรฟ์ หยอด งดั   

รบัลกูตบ เซฟโดง่ ในการเล่นเกม 


