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คํานํา 
 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาของ
หนวยงาน องคกร หรือสถาบันตาง ๆ  ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ 
ใหมีความสมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความรวมมือ
ในการจัดทําตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จากนายวีระชัย จันทกุลมานะ
อดีตเลขาฯและนายเลิศชัย  เกตุพิทยา อดีตประธานผูตัดสินสมาคมตะกรอแหง
ประเทศไทย กอนนําเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมคีุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุง ตอไป  
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกาที่ สหพันธกีฬาระหวางประเทศ
กําหนด  ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายเปนอยางสูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแกการพัฒนาวงการ
กีฬาของชาติฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยด ี
 

กองมาตรฐานกีฬา 
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คําจํากัดความ 

 
 อุปกรณกีฬา (Sport Equipment) หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปน
วัสดุ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช
ในการเลน ฝกซอม และการแขงขันกีฬาของนักกีฬา เจาหนาที่ ผูตัดสิน
กรรมการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไมขัดแยงกับ
ระเบียบการแขงขันและกติกากีฬาที่สหพันธกีฬาระหวางประเทศใน
ชนิดกีฬานั้น ๆ กําหนดไว 

 สถานกีฬา (Sport Field and Stadium) หมายถึง พื้นที่และ/
หรือสิ่งปลูกสรางที่กําหนดขึ้น เพื่อใชอํานวยประโยชนในการเลน 
ฝกซอมและจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่      
ผูตัดสิน กรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไม
ขัดกับระเบียบการแขงขันและกติกากีฬาตามเงื่อนไขของสหพันธกีฬา
ระหวางประเทศ 

 สถานแขงขันกีฬา(Sport Field and Stadium for Competition) 
หมายถึง บริเวณ พื้นที่และ/หรือสิ่งปลูกสราง ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดการ
แขงขันกีฬา และอํานวยความสะดวกใหผูชม นักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่             
ผูตัดสินและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองตามระเบียบการแขงขันและ
กติกากีฬาของสหพันธกีฬาระหวางประเทศชนิดนั้น ๆ  
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สารบัญ 

   หนา  
1.  มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
 ตามกติกาของสหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ   
 ขนาดสนามแขงขัน  
 สนามแขงขัน 1  
 เสา 3  
 ตาขาย 4 
 อุปกรณการแขงขัน 
 ลูกตะกรอ 5 
2. อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 
 ที่นั่งกรรมการผูตัดสิน , ที่นั่งกรรมการผูชวยผูตัดสิน 6 
 ที่นั่งกรรมการกํากับเสน , ที่นั่งสําหรับผูฝกสอน 7 
 เสาตะกรอ , นวมหุมเสาตะกรอ 8 
 แผนเหล็กทับเสา , นวมหุมฐานเสาตะกรอ 9 
 ที่นั่งกรรมการจัดการแขงขัน,ที่นั่งนักกีฬาสํารองและ
 เจาหนาที่ทีม  10 
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  หนา 
3. อุปกรณประกอบการตัดสิน 
 ปายแสดงผลการแขงขันอิเล็คทรอนิคส  11 
 ปายแสดงผลการแขงขัน , บัตรเหลือง – บัตรแดง 12 
 เหรียญเสี่ยงสิทธ์ิ , ปลอกแขนหัวหนาทีม  13 
 เอกสารประกอบการตัดสิน    14   
4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน 
 หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายนักกีฬา , หองพักนักกีฬา 23 
 หองตรวจสารตองหาม , หองประชุม 24  
  หองพยาบาล , โตะพยาบาล 25 
  หองสื่อมวลชน , หองผูตัดสิน 26  
 หองกรรมการจัดการแขงขัน 27 
 หองฝกซอม / อบอุนรางกาย 28 
5. การควบคุมแสง 29 
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 มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 

STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF SEPAKTAKRAW  
  ขอมูลมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ                
ของ สหพันธเซปกตะกรอนานาชาติ WWW.ISTAF.COM 

สนามแขงขัน (THE COURT) 

ขนาดสนาม 
1. ขนาดสนาม 
 1.1 พื้นที่ของสนามมีความยาว 13.40 เมตร และกวาง 6.10 เมตร 
จะตองไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ วัดจากพื้นสนามสูงขึ้นไป 8 เมตร   

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  



 7 

         
 1.2 เสนสนาม ขนาดของเสนสนามทุกเสนที่เปนขอบเขตของสนาม
ตองไมกวางกวา 4 เซนติเมตร ใหตีเสนจากขอบนอกเขามาในสนาม
และถือวาเสนเปนสวนหนึ่งของพื้นสนามแขงขันดวย เสนเขตสนาม
ทุกเสนตองหางจากสิ่งกีดขวางอยางนอย 3 เมตร 
 1.3 เสนกลาง มีขนาดความกวางของเสน 2 เซนติเมตร โดยจะแบง
พื้นที่ของสนามออกเปนดานซายและดานขวาเทา ๆ กัน 
 1.4 เสนเสี้ยววงกลม ที่มุมสนามของแตละดานตรงปลายเสนกลาง 
ใชจุดศูนยกลางที่จุดกึ่งกลางของเสนกลาง ตัดกับเสนขอบนอกของ  
เสนขาง เขียนเสนเสี้ยววงกลมรัศมี 90 เซนติเมตร ขนาดความกวาง  
ของเสน 4 เซนติเมตรไวทั้งสองดานของสนาม  
  ขนาดความกวางของเสน  4 เซนติเมตร อยูนอกเขตรัศมี           
90 เซนติเมตร 
 1.5 วงกลมเสิรฟมีรัศมี 30 เซนติเมตร โดยวัดจากขอบดานนอกของ
เสนหลังเขาไปในสนามยาว 2.45 เมตร และวัดจากเสนขางเขาไปใน
สนามยาว 3.05 เมตร ใชตรงจุดตัดจากเสนหลังและเสนขางเปน         
จุดศูนยกลาง ใหเขียนวงกลมรัศมี 30 เซนติเมตร โดยใหขนาดความ
กวางของเสน 4 เซนติเมตร อยูนอกเขตรัศมี 30 เซนติเมตร 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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เสา (THE POST) 

2. เสา (THE POST) 
 2.1 เสามีความสูง 1.55 เมตร (สําหรับผูหญิง 1.45 เมตร) ใหเสา
ต้ังอยูอยางมั่นคงพอที่จะทําใหตาขายตึงได โดยเสาตองทําจากวัตถุ   
ทรงกลมที่มีความแข็งแกรงและมีรัศมีไมเกิน 4 เซนติเมตร 
 2.2 ตําแหนงของเสา ใหต้ังหรือวางไวอยางมั่นคงนอกสนามตรงกับ
แนวเสนกลางหางจากเสนขาง 30 เซนติเมตร 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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ตาขาย (THE NET) 

3. ตาขาย (THE NET) 
 3.1 ตาขายใหทําดวยเชือกอยางดีหรือไนลอน มีรูตาขาย กวาง                           
6-8 เซนติเมตร มีความกวางของผืนตาขาย 70 เซนติเมตร และความยาว                 
ไมนอยกวา 6.10 เมตร ใหมีวัสดุที่ทําเปนแถบ ขนาดความกวาง                      
5 เซนติเมตร  ตรงดานขางของตาขายทั้งสองดานจากขอบบนถึงขอบ
ลางตรงกับแนวเสนขางซึ่งเรียกวา “แถบแสดงเขตสนาม” 
 3.2 ตาขายใหมีแถบหุมขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ทั้งดานบนและ
ดานลาง   โดยมีลวดหรือเชือกไนลอนอยางดีรอยผานแถบและขึงตาขาย    
ใหตึง ใหความสูงของตาขายวัดจากพื้นถึงสวนบนสุดของตาขายที่
กึ่งกลางสนาม มีความสูง 1.52 เมตร (สําหรับผูหญิง 1.42เมตร) และ  
วัดตรงเสาทั้งสองดาน มีความสูง 1.55 เมตร (สําหรับผูหญิง 1.45 เมตร) 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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อุปกรณการแขงขัน 

 

    
ลูกตะกรอ 

4. ลูกตะกรอ (THE SEPAKTAKRAW BALL) 
 ลูกตะกรอตองมีลักษณะเปนลูกทรงกลม ทําดวยหวายหรือ           
ใยสังเคราะหช้ันเดียว มี 12 รู กับ 20 จุดตัดไขว หากทําดวยหวายตองมี
จํานวน 9-11 เสน ขนาดของเสนรอบวงตองไมนอยกวา 42 เซนติเมตร 
และไมมากกวา 44 เซนติเมตร (สําหรับผูหญิง 43-45 เซนติเมตร) 
น้ําหนักกอนใชแขงขันตองไมนอยกวา 170 กรัม และไมเกินกวา       
180 กรัม (สําหรับผูหญิง 150-160 กรัม) 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
 



 11 

         
อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 

   

ที่นั่งกรรมการผูตัดสิน 

   
ที่นั่งกรรมการผูชวยผูตัดสิน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
 



 12 

       
 

   
ที่นั่งกรรมการกํากับเสน 

 
ที่นั่งสําหรับผูฝกสอน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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 เสาตะกรอ 

    
นวมหุมเสาตะกรอ 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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แผนเหล็กทับเสา 

 
นวมหุมฐานเสาตะกรอ 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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ที่นั่งกรรมการจัดการแขงขัน 

 
ที่นั่งนักกีฬาสํารองและเจาหนาทีท่ีม 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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อุปกรณประกอบการตัดสิน 

 

 
ปายแสดงผลการแขงขันอิเล็คทรอนคิส 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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ปายแสดงผลการแขงขัน 

 

 
 

บัตรเหลือง-แดง 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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เหรียญเสี่ยงสิทธิ ์
 
 

 
 

ปลอกแขนหัวหนาทีม 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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เอกสารประกอบการตัดสิน 

 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550  
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการแขงขัน 

 

 
หองเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายนักกีฬา 

 
หองพักนักกีฬา 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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หองตรวจสารตองหาม 

 

   
หองประชุม 
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หองพยาบาล 
 
 

 
โตะพยาบาล 
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หองสื่อมวลชน 

 

หองผูตัดสิน 
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หองกรรมการจัดการแขงขัน 
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หองฝกซอม/อบอุนรางกาย 
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การควบคุมแสง 

 การควบคุมแสงสวางใหตกเฉพาะบริเวณสนามแขงขันซึ่งตอง
มีความเขมของการสองสวางอยางนอย 500 ลักซ เพื่อความเหมาะสม
ในการแสดงความสามารถของนักกีฬาและเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูชม เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดแขงขันทุกฝาย 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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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 
นายวีระชัย จันทกุลมานะ  อดีตเลขานุการประธานผูตัดสิน

สมาคมฯ  
นายเลิศชัย  เกตุพิทยา  อดีตประธานผูตัดสินสมาคม ฯ 
สมาคมตะกรอแหงประเทศไทย 
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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 
 


