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ขอกําหนดมาตรฐานสนามฟุตบอล
1. คําจํากัดความ (Definition)
“สนามแขงขัน” คือ พื้นที่รปู สี่เหลี่ยมผืนผาที่เปนดินและปูหนาผิวดินดวยหญา โดยมีขนาดของ
สนามเปนไปตามขอกําหนด
“เสนขาง” คือ เสนที่เปนดานยาวของสนามแขงขันรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
“เสนประตู” คือ เสนที่เปนดานสั้นของสนามแขงขันรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
“เสนแบงแดน” คือ เสนที่ตัดผานสนามแขงขัน โดยบรรจบกับเสนขางทัง้ สองดานและเห็น
อยางชัดเจนตรงกึ่งกลางของสนามแขงขัน เสนแบงแดนนี้จะตองทําจุดไวใหเห็นชัดเจนและตองเขียนวงกลม
ที่มีรัศมียาว 9.15 เมตร ลอมรอบจุดกึ่งกลางสนามไว
“เขตประตู” คือ เสนที่วัดจากเสาประตูออกไปขางละ 5.50 เมตร และลากตัง้ ฉากกับเสนประตูเขาไป
ในสนามแขงขันเปนระยะ 5.50 เมตร แลวเขียนเสนตรงเชื่อมปลายเสนทั้งสองโดยใหขนานกับเสนประตู
“เขตโทษ” คือ เสนที่วัดจากเสาประตูออกไปขางละ 16.50 เมตร และลากตั้งฉากกับเสนประตูเขาไป
ในสนามแขงขันเปนระยะ 16.50 เมตร โดยที่เสนทั้งสองนี้จะอยูหางกัน 40.32 เมตร แลวเขียนเสนตรง
เชื่อมปลายเสนทั้งสองโดยใหขนานกับเสนประตู
“จุดโทษ” คือ จุดที่หางจากจุดกึ่งกลางระหวางเสาประตูเปนระยะทาง 11 เมตร และทําสวนโคงเขียนไว
ดานนอกเขตโทษ โดยมีรัศมีหางจากจุดโทษแตละดานเปนระยะทาง 9.15 เมตร
“เขตมุม” คือ สวนของวงกลมรัศมี 1 เมตร ที่มีความยาวเสนเทากับ 1 4 โดยเขียนไวที่แตละมุม
ของสนามแขงขัน
2. ขนาดของสนาม (Dimensions)
สนามจะตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่มีความยาวอยูในชวงระหวาง 90 ถึง 120 เมตร และมีความกวาง
อยูในชวงระหวาง 45 ถึง 90 เมตร
3. อุปกรณประจําสนามแขงขัน
• ประตูจะตองตัง้ อยูบนกึ่งกลางเสนประตูแตละดาน ประกอบดวยเสา 2 ตน ที่ปกตั้งฉากกับพืน้ สนาม
และวัดหางจากมุมสนามเปนระยะทางเทากันมีคานเชื่อมระหวางเสาโดยระยะหางระหวางเสาเทากับ
7.32 เมตร และระยะจากพื้นถึงทองคานเทากับ 2.44 เมตร ขนาดของเสาและคานจะตองเทากันคือ
กวางและหนาไมเกิน 12 เซนติเมตร
• ตาขาย 1 คู ซึ่งอาจเปนไนลอน ปอ หรือปานก็ได
• ธงปกมุมสนาม 4 ตน แตละตนตองสูงไมนอยกวา 1.5 เมตร ปลายดานบนตองไมเปนยอดแหลม
• สกอรบอรดแบบไฟฟาหรือแบบปายที่ทําจากไม
• เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง
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ขอกําหนดมาตรฐานสนามวอลเลยบอล
1. คําจํากัดความ (Definition)
“สนามแขงขัน” คือ พื้นที่รปู สี่เหลี่ยมผืนผาที่เปนพื้นราบและเหมือนกันตลอดทั้งสนามโดยมีขนาด
ของสนามและพื้นผิวของสนามเปนไปตามขอกําหนด
“พื้นที่เลนลูก” คือ พื้นที่ของสนามแขงขันที่ลอมรอบดวยเสนหลังและเสนขาง โดยที่เสนไมเปน
สวนหนึ่งของสนาม
“ที่วางสําหรับเลนลูก” คือ ที่วางเหนือพื้นทีเ่ ลนลูก ซึ่งไมมีสิ่งใดกีดขวาง และมีความสูงขึ้นไปจาก
พื้นสนามอยางนอยที่สุด 7 เมตร
“เขตรอบสนาม” คือ เสนที่ลอมรอบสนาม โดยมีระยะหางออกจากเสนขอบสนามอยางนอยที่สุด
3 เมตร
“เสนแบงแดน” คือ เสนที่ใชในการแบงสนามออกเปน 2 สวนเทาๆกัน โดยมีขนาด 9x9 เมตร เสนนี้
เปนเสนที่ลากจากเสนขางดานหนึ่งไปยังเสนขางอีกดานหนึ่งใตตาขาย
“เสนรุก” คือ เสนที่มีระยะซึ่งวัดจากขอบนอกของเสน ไปหาจุดกึ่งกลางของเสนแบงแดน เทากับ
3 เมตร
2. ขนาดของสนาม (Dimensions)
สนามจะตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่มีความยาว 18 เมตร มีความกวาง 9 เมตร และลอมรอบดวย
เขตรอบสนาม กวางอยางนอยที่สุด 3 เมตร ทุกดาน
3. พื้นผิวของสนาม (Playing Surface)
3.1 สนามแขงขันในรม พื้นผิวจะตองเรียบเปนพื้นราบ และเหมือนกันตลอดทั้งสนาม สีของพื้นผิว
จะตองเปนสีสวาง ที่มีสีแตกตางออกไปจากสีของเสนสนาม
3.2 สนามแขงขันกลางแจง พืน้ ผิวจะตองเรียบเปนพื้นราบ และเหมือนกันตลอดทั้งสนาม โดยไมเปน
สาเหตุใหผูเลนเกิดอาการบาดเจ็บ พื้นผิวสนามจะตองมีความลาดเอียง 1 มิลลิเมตร ตอ 1 เมตร
เพื่อการระบายน้ํา หามใชของแข็งในการทําเสนสนาม
4. อุปกรณประจําสนามแขงขัน
• ตาขายและเสาขึงตาขายจํานวน 1 ชุด
• แถบขางตาขาย
• เสาอากาศ
• แสงสวางในการแขงขัน (สปอตไลท)
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5. สวนขยายความ
• ตาขายจะตองถูกขึงเปนแนวตั้งเหนือเสนแบงแดน โดยความสูงของตาขายใหวัดทีก่ ึ่งกลางของสนาม
และใหขอบบนของตาขายอยูสูงจากพืน้ สนาม 2.43 เมตร สําหรับทีมชาย และ 2.24 เมตร สําหรับทีมหญิง
• ตาขายจะตองมีความกวาง 1 เมตร และยาว 9.50 – 10.00 เมตร ทําดวยวัสดุสีดําเปนตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 10 ตารางเซนติเมตร ทีข่ อบบนของตาขายมีแถบขนานกับพื้นพับ 2 ชั้น สีขาว กวาง 7 เซนติเมตร
เย็บติดตลอดความยาวของตาขาย
• เสาขึงตาขายจะยึดติดกับพื้นสนาม หางจากเสนขาง 0.50 – 1.00 เมตร มีความสูง 2.55 เมตร สามารถ
ปรับระดับได
• เสาขึงตาขายจะมีลักษณะกลมและเรียบ ยึดติดกับพื้นโดยไมมีสายยึดเสา และตองไมเปนสิ่งที่กอใหเกิด
อันตราย หรือเปนสิ่งกีดขวางใดๆ
• เสาอากาศจะตองเปนแทงกลมที่มีความยืดหยุนได มีเสนผานศูนยกลาง 10 มิลลิเมตรยาว 1.8 เมตร
ทําดวยใยแกวหรือวัสดุที่คลายคลึงกัน
• แสงสวางบนพื้นที่เลนลูกตองมีความสวาง 1,000 – 1500 ลักซ โดยวัดที่ระดับความสูงจากพื้นสนาม 1 เมตร
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ขอกําหนดมาตรฐานสนามบาสเกตบอล
1. คําจํากัดความ (Definition)
“สนามแขงขัน” คือ พื้นที่รปู สี่เหลี่ยมผืนผาที่เปนพื้นเรียบ แข็ง และปราศจากสิ่งกีดขวาง
ที่ทําใหเกิดความลาชา โดยมีขนาดของสนามเปนไปตามขอกําหนด
“พื้นที่เลนลูก” คือ พื้นที่ของสนามแขงขันที่ลอมรอบดวยเสนขางและเสนหลัง
“ที่วางสําหรับเลนลูก” คือ ที่วางเหนือพืน้ ทีเ่ ลนลูก ซึ่งไมมีส่งิ ใดกีดขวาง และมีความสูง
ขึ้นไปจากพื้นสนามอยางนอยที่สุด 7 เมตร
“เสนหลัง” คือ เสนขอบที่เปนดานกวางของสนาม ซึ่งมี 2 เสน
“เสนขาง” คือ เสนขอบที่เปนดานยาวของสนาม ซึ่งมี 2 เสน
“เสนกลาง” คือ เสนที่เขียนใหขนานกับเสนหลัง และอยูท ี่จุดกึ่งกลางของเสนขาง
โดยตองมีสวนยื่นเลยออกไปจากเสนขาง 15 เซนติเมตร
“เสนโยนโทษ” คือ เสนที่เขียนใหขนานกับเสนหลัง โดยอยูหางจากขอบในของเสนหลัง
เขามาในสนามเปนระยะ 5.80 เมตร เสนโยนโทษนี้จะยาว 3.60 เมตร และจุดกึ่งกลางของเสน
จะเปนแนวเดียวกันกับเสนหลัง
2. ขนาดของสนาม (Dimensions)
สนามจะตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่มีความยาว 28 เมตร มีความกวาง 15 เมตร และ
ลอมรอบดวยเสนขางและเสนหลัง
3. พื้นผิวของสนาม (Playing Surface)
พื้นผิวจะตองเรียบเปนพืน้ ราบอาจจะทําดวยไมหรือไมกไ็ ด และเหมือนกันตลอดทัง้ สนาม
โดยไมเปนสาเหตุใหผูเลนเกิดอาการบาดเจ็บ
4. อุปกรณประจําสนามแขงขัน
• กระดานหลัง (แปน)
• หวงประตู
• ตาขาย
• ปายคะแนน
• แสงสวางในการแขงขัน
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5. สวนขยายความ
• กระดานหลังตองทําดวยวัสดุโปรงใสเปนแผนเดียวกันตลอด หากเปนวัสดุที่ไมโปรงใสจะตอง
ทาพื้นดวยสีขาว
• ขนาดของกระดานในแนวนอนจะยาว 1.80 เมตร และแนวตั้งยาว 1.05 เมตร
• เสนที่เขียนบนกระดานจะตองเปนสีขาวหากพื้นกระดานเปนวัสดุโปรงใส และจะตองเปนสีดํา
หากพื้นกระดานเปนวัสดุไมโปรงใสหรือเปนวัสดุอื่น
• หวงประตูจะตองเปนเหล็กกลาแข็ง เสนผานศูนยกลางวัดจากขอบในไมนอยกวา 45 เซนติเมตร
โลหะที่ใชทําหวงจะตองมีเสนผานศูนยกลางซึ่งวัดจากขอบในไมนอยกวา 1.6 เซนติเมตร และ
ไมเกินกวา 2.0 เซนติเมตร พรอมที่ยึดตาขายซึ่งมีลักษณะที่ปองกันนิว้ มือของผูเลนเขาไปเกีย่ ว
• ขอบบนสุดของหวงแตละขางจะตองอยูสูงจากพื้นสนาม 3.05 เมตร
• กระดานหลังซึ่งเปนที่ยึดของหวง จะตองมีความสูงเทากันทั้งสองดาน
• จุดที่ใกลที่สุดของหวงจะตองหางจากหนาของกระดานหลัง 15 เซนติเมตร
• แสงสวางบนพื้นที่เลนลูกตองมีความสวาง 1,000 – 1500 ลักซ โดยวัดที่ระดับความสูงจาก
พื้นสนาม 1 เมตร
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ขอกําหนดมาตรฐานสนามเซปกตะกรอ
1. คําจํากัดความ (Definition)
“สนามแขงขัน” คือ พื้นที่รปู สี่เหลี่ยมผืนผาที่เปนพื้นเรียบ (ไมควรเปนสนามหญา
หรือสนามทราย) โดยมีขนาดของสนามเปนไปตามขอกําหนด
“พื้นที่เลนลูก” คือ พื้นที่ของสนามแขงขันที่ลอมรอบดวยเสนขางและเสนหลัง
“ที่วางสําหรับเลนลูก” คือ ที่วางเหนือพื้นทีเ่ ลนลูก ซึ่งไมมีสิ่งใดกีดขวาง และมีความสูง
ขึ้นไปจากพื้นสนามอยางนอยที่สุด 8 เมตร
“เสนสนาม” คือ เสนขอบของสนามทั้งสี่ดาน
“เสนขาง” คือ เสนขอบที่เปนดานยาวของสนาม ซึ่งมี 2 เสน
“เสนกลาง” คือ เสนที่เขียนใหขนานกับดานกวางของสนาม และจะตองแบงครึ่งทางดาน
ยาวของสนามออกเปนสองสวนเทาๆกัน
“เสนเสี้ยววงกลม” คือ เสนโคงที่เขียนไวตรงจุดตัดของเสนขางกับเสนกลาง โดยใหจดุ
ศูนยกลางของเสนอยูที่จุดตัดของเสนขางกับเสนกลาง และมีรัศมี 90 เซนติเมตร
“วงกลมเสิรฟ” คือ เสนวงกลมที่มีรัศมี 30 เซนติเมตร และมีจุดศูนยกลางของวงกลมอยูที่
ตําแหนงทีเ่ ปนจุดตัดของเสนขอบสนามดานหลังกับเสนขาง ซึ่งวัดระยะจากเสนขอบสนามดานหลัง
เขามาในสนาม 2.45 เมตร และวัดระยะจากเสนขาง 3.05 เมตร
2. ขนาดของสนาม (Dimensions)
สนามจะตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่มีความยาว 13.40 เมตร มีความกวาง 6.10 เมตร
และลอมรอบดวยเสนขางและเสนหลัง
3. อุปกรณประจําสนามแขงขัน
• เสา
• ตาขาย
4. สวนขยายความ
• เสาจะตองมีความสูง 1.55 เมตร และเปนเสากลมที่มีรัศมีไมเกิน 4 เซนติเมตร
• ตําแหนงของเสาใหตั้งไวอยางมั่นคงนอกสนาม ตรงกับแนวเสนกลาง หางจากเสนขาง 30 เซนติเมตร
• ตาขายทําดวยเชือกอยางดีหรือไนลอน ที่สานกันโดยใหมรี ูตาขายกวางประมาณ 6 – 8 เซนติเมตร
• ขนาดของผืนตาขายจะตองมีความกวาง 70 เซนติเมตร และมีความยาว 6.10 เมตร และใหมวี ัสดุที่ทาํ
เปนแถบกวาง 5 เซนติเมตร
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ขอกําหนดมาตรฐานสนามเทนนิส
1. คําจํากัดความ (Definition)
“สนามแขงขัน” คือ พื้นที่รปู สี่เหลี่ยมผืนผาที่เปนพื้นเรียบและราบ เหมือนกันตลอดทั้งสนาม
โดยมีขนาดของสนามเปนไปตามขอกําหนด
“พื้นที่เลนลูก” คือ พื้นที่ของสนามแขงขันที่ลอมรอบดวยเสนขางและเสนหลัง รวมถึงพื้นที่
หลังเสนหลังและเสนขางในแตละดานตามขอกําหนด (ดูในหัวขอขนาดของสนาม)
“เสนหลัง” คือ เสนขอบที่เปนดานสั้นของสนามทั้งสองดาน
“เสนขาง” คือ เสนขอบที่เปนดานยาวของสนามทั้งสองดาน
“เสนเสิรฟ” คือ เสนที่เขียนใหขนานกับตาขายทั้งสองดาน และหางจากตาขายออกไป
ดานละ 6.40 เมตร
“เสนเสิรฟกลาง” คือ เสนตรงที่ลากจากจุดกึ่งกลางของเสนเสิรฟดานหนึ่ง ขนานไปกับเสนขาง
ไปยังจุดกึ่งกลางของเสนเสิรฟอีกดานหนึ่ง
2. ขนาดของสนาม (Dimensions)
สนามจะตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ที่มีความยาว 23.77 เมตร มีความกวาง 8.23 เมตร ซึ่งลอมรอบ
ดวยเสนขางและเสนหลัง โดยจะตองมีระยะที่วัดออกไปจากเสนหลังในแตละดาน ประมาณ 5.50 – 6.40 เมตร
และมีระยะที่วัดออกไปจากเสนขางในแตละดาน ประมาณ 3.05 – 3.66 เมตร
3. อุปกรณประจําสนามแขงขัน
• เสายึดตาขาย 2 ตน
• ตาขาย
• สิ่งที่ใชในการกั้นลูกเทนนิสทั้งทางดานหลังและทางดานขางของสนาม
4. สวนขยายความ
• เสาที่ใชเปนตัวยึดเชือกขึงตาขายจะตองมีความสูง 1.07 เมตร จากพื้นสนาม
• เสาที่ใชเปนตัวยึดเชือกขึงตาขายจะตองมีขนาดกวางยาวไมเกิน 15 เซนติเมตร
• จุดศูนยกลางของเสาจะตองอยูหางจากสนามขางละ 0.914 เมตร
• ตาขายจะตองมีตาขนาดเล็กพอที่จะไมใหลูกเทนนิสลอดได
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ขอกําหนดมาตรฐานลานเอนกประสงค
คําจํากัดความ (Definition)
“ลานเอนกประสงค” คือ พื้นที่โลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือรูปทรงอื่นๆที่เปนพื้นเรียบเหมือนกัน
ตลอดทั้งสนาม สามารถใชเปนลานเพื่อเลนกีฬา เชน ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล เซปกตะกรอ
เนตบอล แบดมินตัน แชรบอล ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชนในเรื่องของการ ออกกําลังกาย
ของประชาชนทั่วไปเปนหลักโดยไมจําเปนตองพิจารณาการไดมาตรฐานของสนามกีฬา
“พื้นผิวของสนาม” คือ พื้นผิวของลานที่จะตองเปน คอนกรีต หรือ แอสฟลต เทานั้น
“ระบบไฟสองสวาง” คือ ระบบของไฟฟาที่สามารถใหความสวางตอการมองเห็นเพือ่ เลนกีฬาได
เชน เสาไฟฟา สปอรตไลท หรืออื่นๆ เปนตน

