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ฝ่ายสทิธปิระโยชน์และมาตรฐานกฬีา 

การกฬีาแห่งประเทศไทย 
 



คาํนํา 
 คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล ฉบบัน้ีจดัทาํ

ข้ึนเพื่อใช้เป็นต้นแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาของ

หน่วยงาน องคก์ร หรือสถาบนัต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการจดัการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล 

ใหมี้ความสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรั้บความร่วมมือ

ในการจัดทาํต้นฉบับข้อมูลและรายละเอียดภาพ จากนายอุทัย สงวนพงศ ์         

อดีตผูต้ดัสินวอลเลยบ์อลนานาชาติ ก่อนนาํเสนอขอรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ตามลาํดบั 
 การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการดว้ยความพิถีพิถนัในทุกขั้นตอน ทั้งน้ีเพื่อสร้างโอกาสใหน้ักกีฬา

และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการแข่งขนัทุกฝ่ายสามารถแสดงศกัยภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ดงันั้น มาตรฐานของสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาจึงนับเป็นองค์ประกอบ

สาํคญัในการจดัการแข่งขนักีฬาใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับของสากลทัว่ไป 

 หนังสือเล่มน้ีจดัทาํข้ึนในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงต่อไป 

เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางด้าน กฎ-กติกาตามท่ี สหพนัธ์กีฬาระหว่าง

ประเทศกาํหนด  ในโอกาสน้ีการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงท่ีช่วยให้การจดัทาํเอกสารเพื่อประโยชน์แก่การ

พฒันาวงการกีฬาของชาติฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคด์ว้ยดี 
 

กองมาตรฐานกฬีา 
 



คาํจาํกดัความ 

 

 อุปกรณ์กีฬา (Sport Equipment) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น

วสัดุ ส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับใช้

ในการเล่น ฝึกซอ้ม และการแข่งขนักีฬาของนกักีฬา เจา้หนา้ท่ี ผูต้ดัสิน

กรรมการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งหรือไม่ขดัแยง้กบั

ระเบียบการแข่งขนัและกติกากีฬาท่ีสหพนัธ์กีฬาระหว่างประเทศใน

ชนิดกีฬานั้น ๆ กาํหนดไว ้

 สถานกฬีา (Sport Field and Stadium) หมายถึง พื้นท่ีและ/

หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีกาํหนดข้ึน เพื่อใช้อาํนวยประโยชน์ในการเล่น 

ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขนักีฬาสําหรับนักกีฬา ผูฝึ้กสอน เจา้หน้าท่ี      

ผูต้ดัสิน กรรมการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งหรือไม่

ขดักบัระเบียบการแข่งขนัและกติกากีฬาตามเง่ือนไขของสหพนัธ์กีฬา

ระหวา่งประเทศ 

 สถานแข่งขนักฬีา(Sport Field and Stadium for Competition) 

หมายถึง บริเวณ พื้นท่ีและ/หรือส่ิงปลูกสร้าง ท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัการ

แข่งขันกีฬา และอาํนวยความสะดวกให้ผูช้ม นักกีฬา ผูฝึ้กสอน เจา้หน้าท่ี             

ผูต้ดัสินและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งตามระเบียบการแข่งขนัและ

กติกากีฬาของสหพนัธ์กีฬาระหวา่งประเทศชนิดนั้น ๆ  
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มาตรฐานสนามแข่งขนัและอปุกรณ์กฬีาวอลเลย์บอล 

STANDARD OF VOLLEYBALL COURT AND EQUIPMENT 

  ขอ้มูลมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล

ของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ WWW.FIVB.COM 

 สนามแข่งขนั (THE COURT) 

 

1 พืน้ทีเ่ล่นลูก (PLAYING AREA) 

 พื้นท่ีเล่นลูกหมายรวมถึงสนามแข่งขนัและเขตรอบสนาม พื้นท่ี

เล่นลูกตอ้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้และเหมือนกนัทุกส่วน   

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 



         

 1.1 ขนาดของสนาม (DIMENSION)   

 สนามแข่งขนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 18 x 9 เมตร ลอ้มรอบ

ดว้ยเขตรอบสนามกวา้งอย่างน้อยท่ีสุด 3 เมตรทุกดา้น ท่ีว่างสําหรับ

เล่นลูก คือ ท่ีว่างเหนือพื้นท่ีเล่นลูก ซ่ึงไม่มีส่ิงใดกีดขวาง สูงข้ึนไป

อยา่งนอ้ยท่ีสุด 7 เมตรจากพื้นสนาม 

 สําหรับการแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ   

และการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ เขตรอบสนามตอ้งกวา้งอย่างนอ้ย

ท่ีสุด 5 เมตรจากเส้นขา้ง และ 8 เมตรจากเส้นหลงั  ท่ีวา่งสาํหรับเล่นลูก

ตอ้งสูงจากพื้นสนามข้ึนไปอยา่งนอ้ยท่ีสุด 12.50 เมตร  
 

 1.2 พืน้ผวิสนาม (PLAYING SURFACE)  

  1.2.1 พื้นผิวสนามตอ้งเรียบ เป็นพื้นราบและเหมือนกนัตลอด

ทั้งสนาม  จะตอ้งไม่เป็นอนัตรายจนเป็นเหตุให้ผูเ้ล่นบาดเจ็บ และไม่

อนุญาตใหแ้ข่งขนับนพื้นสนามท่ีขรุขระหรือล่ืน 

 สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติและการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ

พื้นผวิสนามท่ีเป็นไมห้รือพื้นผิวสังเคราะห์เท่านั้น  พื้นผิวสนามอ่ืนใด

ตอ้งไดรั้บการรับรองจากสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติก่อนทั้งส้ิน 

 
        

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



    

  1.2.2 สนามแข่งขนัในร่ม พื้นผวิสนามตอ้งเป็นสีสวา่ง 

  สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติและการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ เส้นสนามตอ้งเป็นสีขาว 

ส่วนพื้นผิวสนามแข่งขันและบริเวณเขตรอบสนามต้องเป็นสีอ่ืน

แตกต่างกนัออกไป   

  1.2.3 สนามแข่งขนักลางแจง้ อนุญาตให้พื้นผิวสนามลาดเอียง

ได ้1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายนํ้า หา้มใชข้องแขง็ทาํเส้นสนาม     

 

 1.3 เส้นบนพืน้ผวิสนาม (LINES ON THE COURT)   

 1.3.1 เส้นทุกเส้นกวา้ง 5 เซนติเมตร เป็นสีสว่างแตกต่างจากสี

ของพื้นผวิสนาม    

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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  1.3.2 เส้นเขตสนามประกอบดว้ย เส้นขา้ง 2 เส้น และเส้นหลงั 

2 เส้น เป็นเส้นกาํหนดเขตสนามแข่งขนั เส้นทั้งหมดน้ีตอ้งอยู่ภายใน

เขตของสนามแข่งขนั        

 1.3.3 เส้นแบ่งแดน ก่ึงกลางของเส้นแบ่งแดน จะแบ่งสนามแข่ง

ขนัออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กนั ขนาด 9 x 9 เมตร เส้นน้ีลากจากเส้นขา้ง

ดา้นหน่ึงไปยงัเส้นขา้งอีกดา้นหน่ึงใตต้าข่าย   

  

 1.3.4 เส้นรุก แต่ละแดนของสนามจะมีเส้นรุกซ่ึงริมสุดด้าน

นอกของเส้นจะอยู่ห่างจากจุดก่ึงกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร เป็น

เคร่ืองหมายของเขตรุก 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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 สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติและการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการเส้นรุกจะถูกขีดต่อออกไป

จากเส้นข้างทั้ง 2 เส้น เป็นเส้นประ กวา้ง 5 เซนติเมตร ยาวเส้นละ      

15 เซนติเมตร 5 เส้น และเวน้ช่องว่างระหว่างเส้นประไวช่้องละ        

20 เซนติเมตร รวมความยาวขา้งละ 1.75 เมตร   

 1.4 เขตและพืน้ทีต่่าง ๆ (ZONES AND AREAS) 

 
 1.4.1 เขตรุก เขตรุกของแต่ละแดนจะถูกกาํหนดจากก่ึงกลาง

ของเส้นแบ่งแดน ไปจนถึงริมสุดดา้นนอกของเส้นรุก   

 เขตรุก ถือเสมือนว่ามีความยาวจากเส้นขา้งทั้งสองไปจนถึงริม

สุดของเขตรอบสนาม  

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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 1.4.2 เขตเสิร์ฟ เขตเสิร์ฟมีพื้นท่ีกวา้ง 9 เมตร อยูเ่ลยเส้นหลงัแต่

ละดา้นออกไป  มีเส้นขนานสั้ น ๆ 2 เส้น ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร    

เ ป็นเส้นกําหนดเขตเสิ ร์ฟ  เส้นทั้ งสองน้ีจะตีห่างจากเส้นหลัง              

20 เซนติเมตร เหมือนกบัเป็นแนวต่อจากเส้นขา้ง และรวมอยูใ่นความ

กวา้งของเขตเสิร์ฟดว้ย ในแนวลึก เขตเสิร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลาย

สุดของเขตรอบสนาม   
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 1.4.3 เขตเปล่ียนตวั คือ เขตท่ีอยูภ่ายในแนวของเส้นรุกทั้งสองเส้น 

ไปจนถึงโต๊ะผูบ้นัทึกการแข่งขนั 

   

พืน้ทีอ่บอุ่นร่างกาย 
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 1.4.4 พื้นท่ีอบอุ่นร่างกาย 

  สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติและการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ พื้นท่ีอบอุ่นร่างกายขนาด  

3 x 3 เมตร จะอยูท่ี่นอกเขตรอบสนาม ตรงมุมสนาม ดา้นเดียวกบัมา้นัง่

ของผูเ้ล่นสาํรอง 

 

พืน้ทีท่าํโทษ 

 1.4.5 พื้นท่ีทาํโทษ พื้นท่ีทาํโทษมีขนาด 1 x 1 เมตร มีเกา้อ้ีตั้งไว ้    

2 ตวัอยู่ในพื้นท่ีควบคุมการแข่งขนั (CONTROL AREA) แต่อยู่เลย

แนวของเส้นหลงัและใชเ้ส้นสีแดงกวา้ง 5 เซนติเมตร กาํหนดพื้นท่ี  
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1.5 อณุหภูม ิ(TEMPERATURE) 

  อุณหภูมิตํ่าสุดตอ้งไม่ตํ่ากว่า 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟา

เรนทไ์ฮด์) การแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ 

และการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ อุณหภูมิสูงสุดตอ้งไม่เกิน 25 อาศา

เซลเซียส (77 องศาฟาเรนท์ไฮด์) และอุณหภูมิตํ่าสุดตอ้งไม่ตํ่ากว่า      

16 องศาเซลเซียส (61 องศาฟาเรนทไ์ฮด)์ 

 

 1.6 แสงสว่าง (LIGHTING) 

 สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติ และการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ แสงสว่างบนพื้นท่ีเล่นลูก

ต้องมีความสว่าง 1,000-1,500 ลักซ์ โดยวัดท่ีระดับความสูงจาก        

พื้นสนาม 1 เมตร 
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2. ตาข่ายและเสาขงึตาข่าย (NET AND POSTS)   

 

 2.1 ความสูงของตาข่าย (HEIGHT OF THE NET) 

  2.1.1 ตาข่ายถูกขึงเป็นแนวตั้ง เหนือเส้นแบ่งแดน สําหรับ     

ทีมชาย ขอบบนสุดตอ้งสูงจากพื้น 2.43 เมตร ทีมหญิง สูง 2.24 เมตร   

  2.1.2 ความสูงของตาข่ายให้วดัท่ีก่ึงกลางของสนาม ความสูง

ของตาข่าย (เหนือเส้นขา้งทั้งสอง) ตอ้งสูงเท่ากนั แต่จะสูงเกินกว่า

ความสูงท่ีกาํหนด 2 เซนติเมตรไม่ได ้  
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 2.2 โครงสร้างของตาข่าย (STRUCTURE OF THE NET) 

  ตาข่ายมีความกวา้ง 1 เมตร และยาว 9.50 ถึง 10.00 เมตร      

(โดยมีความยาวเหลืออยู่ 25 ถึง 50 เซนติเมตร จากแถบขา้งแต่ละดา้น) 

ทาํดว้ยวสัดุสีดาํ เป็นตาส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด 10 เซนติเมตร   

  ท่ีขอบบนของตาข่าย มีแถบขนานกบัพื้น พบั 2 ชั้น สีขาวกวา้ง 

7 เซนติเมตร เยบ็ติดตลอดความยาวของตาข่าย ท่ีปลายสุดแต่ละขา้ง

เจาะรูไวข้า้งละ 1 รู เพื่อร้อยเชือกผูกกบัเสาขึงตาข่ายดึงใหแ้ถบบนสุด

ของตาข่ายตึงภายในแถบมีสายท่ียดืหยุน่ไดส้าํหรับผกูกบัเสาเพื่อทาํให้

ส่วนบนสุดของตาข่ายตึง ท่ีชายล่างสุดของตาข่ายมีแถบขนานกบัพื้น

กวา้ง 5 เซนติเมตร ภายในแถบมีสายท่ียดืหยุน่ไดส้าํหรับผกูกบัเสาเพื่อ

ทาํใหส่้วนล่างของตาข่ายตึง 
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 2.3 แถบข้าง (SIDE BANDS) 

 แถบสีขาว 2 เส้น ผูกในแนวตั้งกบัตาข่ายเหนือเส้นขา้งทั้ง 2 เส้น 

แถบขา้งกวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร และถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของตาข่าย   

 

 2.4 เสาอากาศ (ANTENNAE) 

 เสาอากาศเป็นแท่งกลมยดืหยุน่ได ้ยาว 1.80 เมตร เส้นผ่าศูนยก์ลาง                       

10 มิลลิเมตร ทาํดว้ยใยแกว้หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั เสาอากาศแต่ละตน้

ถูกติดอยูท่ี่ริมดา้นนอกของแถบขา้งทั้งสอง แต่อยูค่นละดา้นของตาข่าย  

ส่วนบนสุดของเสาอากาศท่ียื่นเลยเหนือตาข่ายข้ึนไป 80 เซนติเมตร  

จะเป็นแถบสีสลบักนัเป็นช่วง ๆ ยาวช่วงละ 10 เซนติเมตร ส่วนมาก

แลว้นิยมใชสี้แดงกบัสีขาว  เสาอากาศถือเป็นส่วนหน่ึงของ ตาข่ายและ

เป็นแนวขนานท่ีกาํหนดพื้นท่ีขา้มตาข่ายของลูกบอล 
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 2.5 เสาขงึตาข่าย (POSTS) 

  2.5.1 เสาขึงตาข่ายยึดติดกบัพื้นสนาม ห่างจากเส้นขา้ง 0.50-

1.00  เมตร มีความสูง 2.55 เมตร สามารถปรับระดบัได ้  

 สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติและการแข่งขนัอย่างเป็นทางการ เสาขึงตาข่ายตอ้งยดึติดกบั

พื้นสนาม ห่างจากเส้นขา้ง 1 เมตร เวน้แต่ว่าได้รับการยินยอมจาก

สหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ  

 2.5.2 เสาขึงตาข่ายมีลกัษณะกลมและเรียบ ยดึติดกบัพื้นโดยไม่

มีสายยดึเสาและตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางใด ๆ 
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3. ลูกบอล (BALLS) 

 3.1 มาตรฐาน (STANDARD) 

  ลูกบอลตอ้งกลม ทาํดว้ยหนงัฟอกหรือหนังสังเคราะห์ท่ียืดหยุ่นได ้

ห่อหุ้มลูกทรงกลมท่ีทาํดว้ยยาง หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั สีของลูกบอล

อาจเป็นสีอ่อน ๆ  เหมือนกนัทั้งลูกหรืออาจเป็นหลายสีผสมกนัก็ได ้ ลูกบอล

ซ่ึงทาํด้วยวสัดุท่ีเป็นหนังสังเคราะห์มีหลายสีผสมกัน และจะใช้ในการ

แข่งขันระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ ต้องมีมาตรฐานตามท่ีสหพนัธ์

วอลเลยบ์อลนานาชาติกาํหนด 

  ลูกบอลต้องมีเส้นรอบวงยาว 65-67 เซนติเมตร และมีนํ้ าหนัก           

260-280 กรัม  ลูกบอลตอ้งมีแรงดนัลม 0.30-0.325 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
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 3.2 รูปแบบของลูกบอล (UNIFORMITY OF BALLS) 

 ลูกบอลท่ีใช้ในการแข่งขนัตอ้งมีเส้นรอบวง นํ้ าหนัก แรงอดั 

ชนิดและสีตามมาตรฐานเดียวกนั   

  การแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและ

รวมทั้งระดบัชาติ หรือการแข่งขนัลีก (League) ของแต่ละประเทศตอ้ง

ใชลู้กบอลท่ีสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติรับรองเท่านั้น เวน้แต่ไดรั้บ

การยนิยอมจากสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ 

 3.3 ระบบการใช้ลูกบอล 3 ลูก (THREE-BALL SYSTEM) 

  การแข่งขนัระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติและ

การแข่งขนัอยา่งเป็นทางการ จะใชลู้กบอล 3 ลูก โดยมีผูก้ล้ิงบอล 6 คน 

ประจาํท่ีมุมของเขตรอบสนามทั้ งส่ีมุม มุมละ 1 คน และด้านหลัง        

ผูต้ดัสินดา้นละ 1 คน    
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อุปกรณ์ประกอบสนามแข่งขนั 

 

โต๊ะผู้บันทกึและผู้ควบคุมการแข่งขนั 

 

ทีน่ั่งนักกฬีาสํารองและเจ้าหน้าทีท่มี 
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ทีใ่ส่ลูกบอลสําหรับอบอุ่นร่างกาย 

 

ทีหุ้่มเสาวอลเลย์บอล 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

 

     

แท่นกรรมการผู้ตัดสิน 

 

ป้ายแสดงผลการแข่งขนั 
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ป้ายอเิลค็ทรอนิคส์และกล่องควบคุม 
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ไม้ทาํความสะอาดพืน้สนาม 

 

ทีน่ั่งสําหรับผู้ส่งลูกบอลและผ้าทาํความสะอาดลูกบอล 
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อุปกรณ์ประกอบการตดัสิน 

 

   

นกหวดี 

   

บัตรเหลอืง-บัตรแดง 
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เหรียญเส่ียงสิทธ์ิ 

 

ธงผู้กาํกบัเส้น 
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ชุดสัญญาณขอเวลานอก 

 

ป้ายเปลีย่นตัวและสัญญาณขอหยุดการแข่งขนัของผู้ฝึกสอน 
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ชุดสัญญาณประจําโต๊ะผู้บันทกึ 

  

นาฬิกาจับเวลา 

 

ทีสู่บลมลูกบอล 
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เคร่ืองวดัความดันลมลูกบอล 

 

ทีท่ดสอบรูปทรงลูกบอล 

 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

 

 

เคร่ืองวดัความสูงตาข่าย 

 

เก้าอีผู้้เล่นทีถู่กลงโทษ 
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ทีว่างลูกบอลแข่งขนั 

 

ชุดเคร่ืองเสียงผู้ประกาศ 
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เอกสารประกอบการตดัสิน 

 

   
 

ใบส่งตําแหน่งนักกฬีา 

 

 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



  

 
ใบบันทกึผลการแข่งขนั 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจดัการแข่งขนั 

 

   
 

  
 

ห้องพกันักกฬีา 

 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

 

 

ห้องเปลีย่นเคร่ืองแต่งกายนักกฬีา 

 
ทีเ่ปลีย่นเส้ือผ้านักกฬีาในสนาม 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         
   

 

ห้องประชุม 

 

ห้องพยาบาล 

 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

 

ชุดกู้ภัยฉุกเฉิน 

 

รถพยาบาล 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

 

 

ห้องรายงานผลและส่ือมวลชน 

 

   

ห้องสัมภาษณ์นักกฬีา 

 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

 

 

ห้องพกัผู้ตัดสิน 

 

ห้องคณะกรรมการจัดการแข่งขนั 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



         

 

ห้องประมวลผลการแข่งขัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขนัและอุปกรณ์กีฬาวอลเลยบ์อล 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ฉบบัปี พ.ศ. 2550 

 



คณะผู้จัดทาํ  

ทีป่รึกษา 

นายกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม  ผูว้า่การการกีฬาแห่งประเทศไทย 
นายนภดล  จรมาศ  รองผูว้า่การการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ 
นายมนตรี  ไชยพนัธ์ุ  รองผูว้า่การการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    ฝ่ายบริหาร 

นายเฉลมิชัย  บุญรักษ์  รองผูว้า่การการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    ฝ่ายพฒันากีฬา 
นพ.จตุรพร  ณ นคร  รองผูว้า่การการกีฬาแห่งประเทศไทย 
    ฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
นางวรีวรรณ  พจนวรพงษ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์และ 
    มาตรฐานกีฬา 
 

 
ผู้แปลและเรียบเรียง 

นายอทุยั สงวนพงศ์            อดีตผูต้ดัสินวอลเลยบ์อลนานาชาติ  
 

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 



กองบรรณาธิการ 
 
 นายนิวฒัน์ เฑียรเจริญ  ผูอ้าํนวยการกองโยธา 

นายจักร  วงศ์ทองมาก หวัหนา้งานมาตรฐานกีฬา 
นายสมบัติ  คุณามาศปกรณ์ หวัหนา้งานมาตรฐานอุปกรณ์กีฬา 

นายอาํนาจ  ช่างกลงึด ี คณะทาํงาน 

นายธนวฒัน์  รัตนธรรม คณะทาํงาน 
นายชยานนท์  กลิน่ผา  คณะทาํงาน 

นายกอบชัย  นิธิวฒันากลุ คณะทาํงาน 
นายศุภกร  กองสุเรือง  คณะทาํงาน 
นายอนุวฒัน์ ถืออยู่  คณะทาํงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองมาตรฐานกฬีา  ฝ่ายสิทธิประโยชน์และมาตรฐานกฬีา 
การกฬีาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กทม 10240 

 


