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กองมาตรฐานกีฬา 
ฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา 

การกีฬาแหงประเทศไทย 
 



 
คํานํา 

 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล ฉบับนี้จดัทําขึ้น
เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาของหนวยงาน 
องคกร หรือสถาบันตาง ๆ  ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล ใหมีความ
สมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความรวมมือในการ
จัดทําตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จากนายรัศมี จินดามัย นักพัฒนาการ
กีฬา 8 ว สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการและรองประธานกรรมการผูตัดสิน 
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภกอนนําเสนอรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬา
ของการกีฬาแหงประเทศไทย ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุงตอไป  
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกาตามที่ สหพันธกีฬาระหวาง
ประเทศกําหนด  ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายเปนอยางสูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแกการ
พัฒนาวงการกีฬาของชาติฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยด ี

กองมาตรฐานกีฬา 



 
คําจํากัดความ 

 
 อุปกรณกีฬา (Sport Equipment) หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปนวัสดุ 
สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใชใน
การเลน ฝกซอม และการแขงขันกีฬาของนักกีฬา เจาหนาที่ ผูตัดสิน
กรรมการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไมขัดแยงกับ
ระเบียบการแขงขันและกติกากีฬาที่สหพันธกีฬาระหวางประเทศใน
ชนิดกีฬานั้น ๆ กําหนดไว 

 สถานกีฬา (Sport Field and Stadium) หมายถึง พื้นที่ และ/หรือ
สิ่งปลูกสรางที่กําหนดขึ้น เพื่อใชอํานวยประโยชนในการเลน ฝกซอม
และจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่ ผูตัดสิน 
กรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไมขัดกับ
ระเบียบการแขงขันและกติกากีฬาตามเงื่อนไขของสหพันธกีฬา
ระหวางประเทศ 

 สถานแขงขันกีฬา(Sport Field and Stadium for Competition) 
หมายถึง บริเวณ พื้นที่และ/หรือสิ่งปลูกสราง ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชใน

การจัดการแขงขันกีฬา และอํานวยความสะดวกใหผูชม นักกีฬา ผูฝกสอน 
เจาหนาที่ ผูตัดสินและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองตามระเบียบการ
แขงขันและกติกากีฬาของสหพันธกีฬาระหวางประเทศชนิดนั้น ๆ  

 



 
สารบัญ 

 หนา 
1.   มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกฬีาฟุตบอล  
 ตามกติกาของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 
  สนามแขงขัน 
   ขนาดสนาม  2 
   พื้นสนาม 3 
   การทําเครื่องหมายตาง ๆ ของสนาม 4 
   เขตประตู 5 
   เขตโทษ 6 
   เสาธง 7 
   สวนโคงมุมสนาม 8 
   ประตู 9 
   ความปลอดภัย,มติสภาฟุตบอลระหวางประเทศ 10 
  อุปกรณการแขงขัน 
   ลูกบอล 12 
   การเปลี่ยนลูกบอลที่ชํารุด 13 
   มติสภาฟุตบอลระหวางประเทศ 14 
 
 
 



 
     หนา 
2. อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 
   ประตู  16 
   ตาขายประตู 17 
   ที่นั่งนักกีฬาสํารองและเจาหนาที่ทีม 18 
   โตะผูตัดสินที่ 4 19 
   ปายแสดงขอมูลระบบอิเล็คทรอนิคส 20 
   ธงมุมสนาม 21 
   เปลสนามสําหรับเคลื่อนยายนักกีฬาบาดเจ็บ 22 
3. อุปกรณประกอบการตัดสิน 
   ปายเปลี่ยนตัวนักกีฬาและทดเวลา 23 
   ธงผูชวยผูตัดสิน,เครื่องสูบลมลูกบอล 24 
   เครื่องวัดความดันลม 25 
   นกหวีด 26 
   บัตรเหลือง-บัตรแดง 27 
   เหรียญเสี่ยงสิทธิ,สมุดบันทึก (ผูตัดสิน) 28 
   ปลอกแขนหัวหนาทีม,นาฬิกาจับเวลา 29 
  
 
 
 
 



 
     หนา 
   เอกสารประกอบการตัดสิน   
    ใบรายงานผูตัดสินฟุตบอล  30 
    ใบรายงานผูตัดสินคนที่ 4  34 
4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน 
   หองพักนักกีฬา,หองตรวจสารตองหาม 37 
   หองประชุม,หองพยาบาล 38 
   หองสื่อมวลชน,หองพักผูตัดสิน 39 
5.  ระบบไฟฟาสองสวาง 40 
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มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 

ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ จาก WWW.FIFA.COM 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 



    
สนามแขงขัน  (THE FIELD OF PLAY) 

 
ขนาดสนาม (Dimensions) 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



         
พื้นสนาม (Field Surface) 
 การแขงขันสามารถทําการเลนบนพื้นสนามหญาธรรมชาติ หรือ
หญาเทียมก็ไดขึ้นอยูกับระเบียบการแขงขันกําหนดไว 
 สนามแขงขันตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาโดยความยาวของเสนขาง 
(touch line) ตองยาวกวาความยาวของเสนประตู (goal line) 

การแขงขันทั่วไป 
  ความยาว 

ตํ่าสุด 90 เมตร (100 หลา) 
สูงสุด  120 เมตร (130 หลา) 

 ความกวาง 
ตํ่าสุด 45 เมตร (  50 หลา) 
สูงสุด 90 เมตร (100 หลา) 

การแขงขันระหวางชาติ (International Matches) 
 ความยาว 

ตํ่าสุด   100 เมตร  (110 หลา) 
สูงสุด   110 เมตร  (120 หลา) 

 ความกวาง 
ตํ่าสุด 64 เมตร   (  70 หลา) 
สูงสุด 75 เมตร   ( 80 หลา) 

ฉบับป พ.ศ.2550 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



      

 
การทําเคร่ืองหมายตาง ๆ ของสนาม (Field Markings) 
สนามแขงขันทําดวยเสน ซึ่งเสนตาง ๆ เหลานี้จะเปนพื้นที่ของ

เขตนั้น ๆ ดวย  เสนที่มีความยาวมากกวา 2 เสน เรียกวา “เสนขาง”   
เสนที่สั้นกวา 2 เสน เรียกวา “เสนประตู”  เสนทุกเสนตองมีความกวาง
ไมเกิน 12 ซม. (5 นิ้ว) 
 สนามแขงขันถูกแบงออกเปนสองสวนเทากันโดยเสนแบงแดน 
(Half-way Line) ที่กึ่งกลางของเสนแบงแดนจะทําจุดกึ่งกลางสนาม 
(Center Mark)ไว และทําวงกลมรัศมี 9.15 เมตร (10 หลา) ลอมรอบจุดนี้ไว 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



        

เขตประตู (The Goal Area) 
 เขตประตูจะถูกทําไวตรงสวนทายของสนามแตละดาน ดังนี้ 
 จากขอบเสาประตูดานในแตละขางวัดออกไปตามแนวเสนประตู
ดานละ 5.5 เมตร (6 หลา) และทําเสนเปนแนวต้ังฉากกับเสนประตู   
เขาไปในสนามแขงขันเปนระยะทาง 5.5 เมตร (6 หลา) เสนทั้งสองเสนนี ้
จ ะ เ ชื่อ ม ตอ ดวยเสนอีกเสนหนึ่งที่เขียนขนานกับเสนประตู พื้นที่
ภายในเขตที่เสนเหลานี้และเสนประตูลอมรอบเรียกวา “เขตประตู” 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



         

 
เขตโทษ (Penalty Area) 

 เขตโทษจะถูกทําไวตรงสวนทายของสนามแตละดาน ดังนี้  
 จากขอบเสาประตูดานในแตละขางวัดออกไปตามแนวเสนประตู
ดานละ 16.5 เมตร (18 หลา) และทําเสนเปนแนวต้ังฉากกับเสนประตู   
เขาไปในสนามแขงขันเปนระยะทาง 16.5 เมตร (18 หลา) เสนทั้งสอง
เสนนี้จะเช่ือมตอดวยเสนอีกเสนหนึ่งที่เขียนขนานกับเสนประตู พื้นที่
ภายในเขตที่เสนเหลานี้และเสนประตูลอมรอบเรียกวา “เขตโทษ” 
 ภายในเขตโทษแตละดานทําจุดโทษ (Penalty Mark) ไว โดยหาง
จากจุดกึ่งกลางระหวางเสาประตูเปนระยะทาง 11 เมตร (12 หลา) และ
ทําสวนโคงเขียนไวดานนอกเขตโทษโดยมีรัศมีหางจากจุดโทษเปน
ระยะทาง 9.15 เมตร (10 หลา) 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



         
 

 
เสาธง (Flagposts) 

 เสาธงตองสูงไมนอยกวา 1.5 เมตร (5 ฟุต) ตองไมมียอดแหลมและ
จะปกไวที่มุมสนามแตละมุม 
 อาจปกเสาธงไวที่ปลายเสนแบงแดนแตละดานก็ได แตตองหางจาก
เสนขางไมนอยวา 1 เมตร (1 หลา) 
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



         
 

 
สวนโคงมุมสนาม (The Corner Arc) 

 จากเสาธงมุมสนามแตละดานใหเขียน 1/4  ของสวนโคงไวดานใน
สนามแขงขันโดยมีรัศมี 1 เมตร (1 หลา) 
 
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกฬีาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         

 
ประตู (Goals) 

 ประตู ตองต้ังอยูบนกึ่งกลางเสนประตูแตละดาน ประกอบดวยเสา 
2 ตนที่ปกต้ังฉากไว และวัดหางจากธงมุมสนามเปนระยะทางเทากัน
และมีคานเช่ือมตอในแนวนอน ระยะหางระหวางเสาประตู 7.32 เมตร 
(8 หลา) และความสูงจากใตคานถึงพื้นสนาม 2.44 เมตร  (8 ฟุต) 
 เสาและคานประตูทั้ง 2 ดาน ตองมีขนาดเทากัน  มีความกวาง     
และหนาไมเกิน 12 ซม. (5 นิ้ว) เสนประตูตองมีความกวางเทากับความ
กวางของเสาและคานประตู  อาจติดตาขายไวที่ประตูและพื้นสนาม
ดานหลังประตู โดยตองแนใจวาติดไวอยางเรียบรอยเหมาะสม         
และตองไมรบกวนการเลนของผูรักษาประตู  เสาและคานประตูตอง
เปนสีขาวเทานั้น 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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ความปลอดภัย (Safety) 
 ประตูตองต้ังยึดติดไวกับพื้นสนามเพื่อความปลอดภัย อาจใชประตู
ที่เคลื่อนยายไดถาทําตามเงื่อนไขที่กําหนด 
มติสภาฟุตบอลระหวางประเทศ 
 1. ถาคานประตูหลุด หรือ หัก จะตองหยุดการเลนจนกวาจะมีการ
ซอมใหเสร็จหรือเปลี่ยนใหมกอน ถาไมสามารถทําการซอมไดจะตอง
ยุติการแขงขัน ไมอนุญาตใหใชเชือกขึงแทนคานประตู การเริ่มเลน
ใหมจะเริ่มโดยการปลอยลูกบอล ณ จุดที่ลูกบอลอยู ในขณะที่การเลน
ไดหยุดลง 
 2. เสาและคานประตูตองทําดวยไม โลหะหรือวัสดุที่ไดรับการ
รับรองแลว รูปทรงอาจเปนสี่เหลี่ยมผืนผา จัตุรัส ทรงกลม หรือรูปไข
และตองไมเปนอันตรายตอผูเลน 
 3. ไมอนุญาตใหโฆษณาสินคาทุกชนิดไมวาจะเปนของจริงหรือ
ตัวแทนบนสนามแขงขัน และอุปกรณของสนาม (รวมทั้งที่ตาขายประตู 
และพื้นที่ภายในนั้น) นับต้ังแตทีมไดเขาไปสูสนามแขงขันจนกระทั่ง
พักครึ่งเวลาและจากเวลาที่ทีมไดกลับเขาสูสนามแขงขันอีกจนกระทั่ง
หมดเวลาของการแขงขันตองไมมีการโฆษณาบนอุปกรณทุกชนิดที่
แสดงใหเห็นบนประตู ตาขาย  เสาธงหรือบนผืนธง  ตองไมมีอุปกรณตาง ๆ
จากภายนอกที่มาติดต้ังไวกับสิ่งตาง  ๆ   ดังกลาวดวย  (กลอง,ไมโครโฟน ฯลฯ)                     
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 4. หามมีการโฆษณาใด ๆ ภายในรัศมี 1 เมตรจากเสนเขตสนาม
ฟุตบอลบนพื้นดินและไมอนุญาตใหติดปายโฆษณาบริเวณระหวาง
เสนประตูและบริเวณหลังตาขายของประตูฟุตบอล 
 5. หามการจําลองสัญลักษณหรือเครื่องหมายใด ๆ ไมวาจะเปนของ
จริงหรือตัวแทนของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ สหพันธสมาคม
แหงชาติ สโมสร หรือองคกรอื่น ๆ บนสนามแขงขัน และอุปกรณสนาม 
(รวมทั้งที่ตาขายประตู และพื้นที่ภายในนั้น) 
 6. อาจทําเสนต้ังฉากกับเสนประตูไวดานนอกสนามแขงขัน โดยวัด
หางจากสวนโคงมุมสนามมาเปนระยะทาง 9.15 เมตร (10 หลา) เพื่อให
แนใจวาในขณะมีการเตะจากมุม ไดมีการปฏิบัติใหถูกตองตามระยะนี้ 
 7. การใชสนามพื้นหญาเทียมทําการแขงขันไมวาจะเปนการแขงขัน
ระหวางทีมที่เปนสมาชิกสมาคมของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ หรือ 
ทีมสโมสรระหวางชาติก็ตาม พื้นผิวของสนามหญาเทียม จะตอง
เปนไปตาม ความตองการดานคุณลักษณะของหญาเทียมตามที่สหพันธ
ฟุตบอลนานาชาติกําหนดไวตามมาตรฐานของหญาเทียมระหวางชาติ  
นอกจากไดรับการยกเวนจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติเปนกรณีพิเศษ 
 8. เขตเทคนิคที่ปรากฏอยูจะตองทําใหไดมาตรฐานตามที่สภา
ฟุตบอลระหวางประเทศไดกําหนดไว 
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อุปกรณการแขงขัน 

 

    
 

ลูกบอล 
(THE BALL) 

คุณลักษณะและหนวยการวัด 
(Qualities and Measurements) 
 ลูกบอลตอง 
 1. เปนทรงกลม 
 2. ทําจากหนังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

3. เสนรอบวงไมเกินกวา 70 ซม. (28 นิ้ว) ไมนอยกวา 68 ซม.     
(27 นิ้ว) 
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 4. ในขณะเริ่มการแขงขันน้ําหนักไมเกิน 450 กรัม (16 ออนซ) และ
ไมตํ่ากวา 410 กรัม (14 ออนซ) 
 5. ความดันลมเมื่อวัดที่ระดับน้ําทะเลเทากับ 0.6-1.1ก.ก./ตร.ซม. 
(600-1100 กรัม/ตร.ซม. หรือ 8.5-15.6 ปอนด/ตร.นิ้ว) 
การเปลี่ยนลูกบอลที่ชํารุด (Replacement of a Defective Ball) 
 ถาลูกบอลแตกหรือชํารุดระหวางการแขงขัน ตอง  
 1. หยุดการเลน 
 2. เริ่มเลนใหมโดยทําการปลอยลูกบอลที่เปลี่ยนใหม ณ จุดที่      
ลูกบอลลูกแรกชํารุด  
 ถาลูกบอลแตกหรือชํารุดในขณะที่ไมไดอยูในการเลน เชน เมื่อเตะ
เริ่มเลน เตะจากประตู เตะจากมุม  เตะโทษ  เตะโทษ ณ จุดโทษ หรือ  
การทุม ตองเริ่มเลนใหมตามสถานการณที่เกิดขึ้น 
 3. ในขณะแขงขันจะเปลี่ยนลูกบอลไมไดนอกจากจะไดรับอนุญาต
จากผูตัดสิน 
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มติสภาฟุตบอลระหวางประเทศ 
 1.ในการแขงขันจะอนุญาตใหใชลูกฟุตบอลที่เปนไปตามความ
ตองการทางเทคนิคอยางนอยขั้นตํ่าสุดตามที่ไดระบุไวในกติกา         
ขอ 2  เทานั้น 
 ในการแขงขันตาง  ๆ ของสหพัน ธฟุตบอ ลนานาชาติ  แล ะ           
การแขงขันภายใตความดูแลรับผิดชอบของสหพันธฟุตบอลตาง ๆ   
การยอมรับเกี่ยวกับลูกบอลที่ใชแขงขันจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของ  
ลูกบอลขอหนึ่งขอใดใน 3 ขอที่ระบุไว คือ 

- มีสัญลักษณไดรับการรับรองจากสหพันธฟุตบอล นานาชาติ 
(FIFA Approved) 

- มีสัญลักษณที่ไดรับการตรวจสอบจากสหพันธฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA Inspected) 
  - มีเครื่องหมายอางอิงวาเปนลูกบอลมาตรฐาน ใชกับการแขงขัน
ระหวางชาติ (International Matchball Standard)  
 แตละประการที่ระบุไวบนลูกบอล เปนสิ่งแสดงใหเห็นวาไดผาน
การทดสอบความเหมาะสมและพบวาไดทําตามความตองการ          
ทางเทคนิคที่ระบุไวตามความแตกตางกันแตละประการแลว และ
เปนไปตามรายละเอียดตาง ๆ ในขั้นตํ่าสุดตามระบุไวในกติกาขอ 2 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ.2550 
 



        
รายการตาง ๆ ที่ตองการระบุเพิ่มเติมในแตละประเภทตองไดรับการ
รับรอง จากสหพันธฟุตบอลนานาชาติกอน สถาบันที่ควบคุมการ
ทดสอบเปนไปตามความเห็นชอบของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 
 2.ในการแขงขันตาง ๆ ของสหพันธฟุตบอลนานาชาติและการแขงขัน 
ภายใตความดูแลรับผิดชอบของสหพันธฟุตบอลตาง ๆ และสมาคม
แหงชาติไมอนุญาตใหมีการโฆษณาสินคาใด ๆ บนลูกบอลยกเวน    
ตราสัญลักษณ ของการแขงขัน เครื่องหมายการคาของคณะกรรมการ 
และผูมีอํานาจในการจัดการแขงขัน ระเบียบการแขงขันอาจจะจํากัดขนาด 
และจํานวนของแตละเครื่องหมายก็ได 
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อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 

 

 
ประตู 

 เปนอุปกรณที่ทําดวยไมหรือโลหะ ตาง ๆ ลักษณะเปนสี่ เหลี่ยม 
จัตุรัสหรือทรงกลมซึ่งมีความกวางหรือเสนผาศูนยกลางขนาด             
8 เซนติเมตรและตองไมเปนอันตราย    

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ.2550 
 



         

ตาขายประตู 
 เปนอุปกรณที่ทําจากเชือกไนลอน เชือกปาน หรือวัสดุสังเคราะห
อื่น ๆ ที่มีความทนทานนํามาสานเปนตาขาย มีขนาดเหมาะสมความ 
กวางเทากับความกวางของเสาและคานประตู  อาจติดตาขายไวที่ประตู
และพื้นที่สนามดานหลังประตูโดยตองแนใจวาติดไวอยางเรียบรอย
เหมาะสมและตองไมไปรบกวนการเลนของผูรักษาประตู   
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ที่นั่งนักกีฬาสํารองและเจาหนาที่ทีม 
 เปนที่นั่งสําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่ทีมที่ยังไมไดลงเลนโดยจัด
ไวดานเดียวกับโตะกรรมการอยูหางจากโตะผูตัดสินคนที่ 4 เปนระยะ  
เทากันทั้งสองทีม 
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โตะผูตัดสินที่ 4  
   โตะผูตัดสินที่ 4  เปนอุปกรณที่จัดไวสําหรับใหผูตัดสินที่ 4 ใชใน
การทํางาน เชน การบันทึกผลการแขงขัน เปลี่ยนตัว จับเวลา เปนตน 
ต้ังอยูบริเวณดานขางสนาม ระหวางเสนกึ่งกลางสนาม 
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ปายแสดงขอมูลระบบอิเล็คทรอนคิส 
 เปนอุปกรณอิเล็คทรอนิคส เพื่อใชแสดงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการแขงขันกีฬาและผลของการแขงขันตลอดจนสภาวการณตาง ๆ 
ในขณะดําเนินการแขงขันประจําสนามฟุตบอล 
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ธงมุมสนาม 
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เปลสนามสําหรับเคลื่อนยายนักกีฬาบาดเจ็บ 
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อุปกรณประกอบการตัดสิน 

 

 
 

ปายเปลี่ยนตัวนักกีฬาและทดเวลา 
 อุปกรณที่ใชประกอบการเปลี่ยนตัวนักกีฬาโดยระบุหมายเลข
นักกีฬาที่จะเขาและออกจากการแขงขันและใชระบุเวลาเพิ่มเติมในการ
แขงขันแตละครึ่งเวลาเนื่องจากเหตุการณตาง ๆ ที่จําเปนตองหยุด     
การแขงขัน 
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ธงผูชวยผูตัดสิน 

 

 
 

เคร่ืองสูบลมลูกบอล 
 เปนอุปกรณที่ใชสําหรับเติมลมหรือปลอยลมลูกบอลเพื่อให
สามารถใชในการแขงขันไดตามกติกา   
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เคร่ืองวัดความดันลม 
 เปนอุปกรณที่ใชวัดความดันลมภายในลูกบอลที่ใชในการแขงขัน  
มีมาตรวัดเปนตัวเลขซึ่งมีหนวยวัดความดันลมเปนปอนด   
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นกหวีด 
 เปนอุปกรณที่ทําจากพลาสติก โลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ  เพื่อทําใหเกิด
สัญญาณเสียงใชสําหรับควบคุมการแขงขันของผูตัดสินที่ 1 ในสนาม   
มีสายสั้นสําหรับใชคลองขอมือ     
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บัตรเหลือง-บัตรแดง 
 เปนอุปกรณที่ทําจากแผนพลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ มีรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา มีสีเดนชัดทั้งสองดาน ใบหนึ่งสีแดง ใบหนึ่งสีเหลือง 
ใชสําหรับควบคุมการแขงขัน ลงโทษนักกีฬาและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การแขงขันตามกติกา   
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เหรียญเสี่ยงสิทธ ิ

 เปนอุปกรณที่ทําจากโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ มีลักษณะกลมแบนใน
แตละดานมีสัญลักษณที่แตกตางกัน   
     

 
สมุดบันทึก 
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ปลอกแขนหัวหนาทีม 

 เปนวัสดุที่ทําจากผาหรือแถบยางใชติดที่บริเวณตนแขนเพื่อแสดง
สัญลักษณของหัวหนาทีม   
     

 
นาฬิกาจับเวลา 
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เอกสารประกอบการตัดสิน 

 
ใบรายงานผูตัดสินฟุตบอล 

 
ระหวางทีม.........................................................กับ ทีม................................................................. 
คูที่..........รอบ..........วันที่..........เดือน..........พ.ศ...........ณ สนาม..........เร่ิมทําการแขงขัน เวลา............. 
 
ผลการแขงขัน ในคร่ึงเวลาแรก ทีม.........................ชนะ/เสมอ/แพ ทีม........................ผล........../.......... 
จบเวลาการแขงขันผลปรากฏวาทีม........................ชนะ/เสมอ/แพ ทีม........................ผล........../.......... 
ตอเวลาการแขงขัน ผลปรากฏวาทีม........................ชนะ/เสมอ/แพ ทีม........................ผล........../.......... 
 
ผูทําประตูไดในเวลาแขงขัน (ระบุนาที-หมายเลข-ช่ืออยางชัดเจน) 
 
ทีม.....................................................................และทีม................................................................ 
1. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  1. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
2. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  2. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
3. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  3. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
4. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  4. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
5. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  5. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
6. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  6. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
7. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  7. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
8. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  8. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
9. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................  9. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
10.นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ........................... 10. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
11.นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ........................... 11. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
12.นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ........................... 12. นาทีที่........ หมายเลข..... .ช่ือ............................ 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
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การเตะจากจุดโทษ เพ่ือหาผูชนะ 

ผลปรากฏวา ทีม................................................ชนะทีม...............................................ผล............/........... 
ผูทําประตูไดในการเตะจากจุดโทษ เพ่ือหาผูชนะ 

ทีม..................................... ทีม.................................... 
ที ่ หมายเลข ประตู ที ่ หมายเลข ประตู ที ่ หมายเลข ประตู ที ่ หมายเลข ประตู 
1     9     1     9     
2     10     2     10     
3     11     3     11     
4     12     4     12     
5     13     5     13     
6     14     6     14     
7     15     7     15     
8     16     8     16     

  
คาดโทษผูเลน แจงนามผูเลน ทีมของผูเลน หมายเลข นาที และรายละเอียดของสาเหตุ  

                     ถาไมมีการคาดโทษใหเขียนคําวา "ไมม"ี 
นาที ช่ือทีม หมายเลข ช่ือ-นามสกุล เหตุท่ีกระทํา 

          
          
          
          
          
          
          

 
ตอหนาที่2 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
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การไลออก ใหผูเลนออกจากสนามแขงขัน แจงนามผูเลน ทีมของผูเลน หมายเลข นาที   
               และรายละเอียดของสาเหตุ ถาไมมีการใหผูเลนออกจากสนามแขงขันใหเขียนคําวา "ไมมี" 

นาที ช่ือทีม หมายเลข ช่ือ-นามสกุล เหตุท่ีกระทํา 
          
          
          
          
          
          
          

 
การเปล่ียนตัวผูเลน 
ทีม ทีม 
นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา 
นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา 
นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา 
นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา 
นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา นาทีที ่ หมายเลขที่ออก หมายเลขที่เขา 
 
เวลาเร่ิมทําการแขงขัน     ตรงเวลา       ไมตรงเวลา     สาเหตุ.......................................................... 
........................................................................................................................................................................     
สภาพสนามแขงขัน     ดีมาก            ปานกลาง       แฉะเล็กนอย       แฉะมาก เพราะฝนตก 
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………………. 

ตอหนา 3 
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อุปกรณการแขงขัน          ดี                  ปานกลาง       ไมดี ตองแกไข     สาเหตุ............................ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
มารยาทของผูจัดการทีม / ผูฝกสอน และเจาหนาท่ีประจําทีม       เรียบรอย        ไมสุภาพ 
สาเหตุ............................................................................................................................................................. 
มารยาทของผูดู        เรียบรอย        ไมเรียบรอย     สาเหตุ............................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
อุบัติเหตุ       มี                    ไมมี          เกิดจาก................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
อ่ืน ๆ        มี                    ไมมี          เนื่องจาก............................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 

ลงช่ือ............................................................ผูตัดสิน 
(…………………………………………………..) 
ลงช่ือ............................................................ผูชวยผูตัดสินที่ 1 
(…………………………………………………..) 
ลงช่ือ............................................................ผูชวยผูตัดสินที่ 2 
(…………………………………………………..) 
ลงช่ือ............................................................ผูตัดสินคนที่ 4 
(…………………………………………………..) 
ลงช่ือ............................................................ผูควบคุมการแขงขัน 
(…………………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
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ใบรายงานผูตัดสินคนที่ 4 
การแขงขันฟุตบอล 

วันที่..........................................................เวลา.......................................................... 
คูที่........................ 
ทีม เอ.......................................................ทีม บี......................................................... 
การทําประตู                                               การทําประตู      

คร่ึงเวลาแรก                                                     คร่ึงเวลาแรก 
ประตูที ่ นาที หมายเลข ช่ือ ประตูที ่ นาที หมายเลข ช่ือ 

1               
2               
3               
4               
5               

คร่ึงเวลาหลัง                                                     คร่ึงเวลาหลัง 
ประตูที ่ นาที หมายเลข ช่ือ ประตูที ่ นาที หมายเลข ช่ือ 

1               
2               
3               
4               
5               

  
 

ตอหนา 2 
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 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนตัว 

คน
ที ่

นาที เขา-
ออก 

หมายเลข ช่ือ คน
ที ่

นาที เขา-
ออก 

หมายเลข ช่ือ 

เขา   เขา   
1  

ออก   
1  

ออก   
เขา   เขา   

2  
ออก   

2  
ออก   

เขา   เขา   
3  

ออก   
3  

ออก   
เขา   เขา   

4  
ออก   

4  
ออก   

เขา   เขา   
5  

ออก   
5  

ออก   

 
การคาดโทษ การคาดโทษ 

คนที ่ นาที หมายเลข ช่ือ คนที ่ นาที หมายเลข ช่ือ 
1    1    
2    2    
3    3    
4    4    
5    5    
6    6    
7    7    

ตอหนา 3 
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การไลออก การไลออก 

คนที ่ นาที หมายเลข ช่ือ คนที ่ นาที หมายเลข ช่ือ 
1       1       
2       2       
3       3       
4       4       

การเตะจากจุดโทษ          รวม.................. การเตะจากจุดโทษ          รวม.................. 
คนที ่ นาที หมายเลข ช่ือ คนที ่ นาที หมายเลข ช่ือ 

1       1       
2       2       
3       3       
4       4       
5       5       
6       6       
7       7       
8       8       
9       9       
10       10       
11       11       

 
ลงช่ือ........................................... 
       (...........................................) 

     ผูตัดสินคนที่ 4  
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน 

 
หองพักนักกีฬา 

 
หองตรวจสารตองหาม 
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หองประชุม 

 
หองพยาบาล 
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หองสื่อมวลชน 

 
หองพักผูตัดสิน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



    
  

 
 

 
ระบบไฟฟาสองสวาง 
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คณะผูจัดทํา  

ที่ปรึกษา 
นายกนกพันธุ  จุลเกษม ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
นายนภดล  จรมาศ  รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน 
นายมนตรี  ไชยพันธุ รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายบริหาร 
นายเฉลิมชัย  บุญรักษ รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายพัฒนากีฬา 
นพ.จตุรพร  ณ นคร รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
    ฝายสงเสริมกีฬา 
นางวีรวรรณ  พจนวรพงษ ผูอํานวยการฝายสิทธิประโยชน 
    และมาตรฐานกีฬา 

 
ผูแปลและเรียบเรียง 

นายรัศมี จินดามัย   นักพัฒนาการกีฬา 8 ว สํานักพัฒนา 
การกีฬาและนันทนาการและ 
รองประธานกรรมการผูตัดสิน  
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
 



กองบรรณาธิการ 
 

นายวีระพงษ  บางทาไม 
นายจักร  วงศทองมาก 
นายสมบัติ  คุณามาศปกรณ 
นายอํานาจ  ชางกลึงดี 
นายเดชา  รัตนธรรม 
นายชยานนท  กลิ่นผา 
นายกอบชัย  นิธิวัฒนากุล 
นายศุภกร  กองสุเรือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองมาตรฐานกีฬาฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา  
การกีฬาแหงประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กทม  10240 
 


