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ฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา 

การกีฬาแหงประเทศไทย 



 
คํานํา 

 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโดฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
ใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาของหนวยงาน 
องคกร หรือสถาบันตาง ๆ  ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬายูโด ใหมีความสมบูรณ
ตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความรวมมือในการจัดทํา
ตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จาก ส.ต.อ.โสภณ ไสยวิริยะ ผูชวยประธาน
เทคนิค สมาคมยูโดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและกรรมการ                
ผูตัดสินสหพันธยูโดนานาชาติ กอนนําเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาของการกีฬาแหง
ประเทศไทย ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุงตอไป 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกาตามที่ สหพันธยูโดนานาชาติ
กําหนด  ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายเปนอยางสูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแกการพัฒนาวงการ
กีฬาของชาติฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยด ี

กองมาตรฐานกีฬา 



 
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  
  
   



 
สารบัญ 

   หนา  
1.  มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด  
 ของสหพันธยูโดนานาชาติ   
 พื้นที่การแขงขัน  1   
 “ตาตามิ” (เบาะยูโด), เวทีแขงขัน  3   
2. อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 
 ธง (กรรมการตัดสิน)  4 
 เกาอี้และธง (ผูชวยผูตัดสิน)  5 
3. อุปกรณประกอบการตัดสิน 
 ที่นั่งผูควบคุมสกอรบอรด/ผูลงบันทึก/ 
 ผูจับเวลาการแขงขัน  6 
 ปายแสดงผลการแขงขันอิเลคทรอนิกส  7 
 นาฬิกาจับเวลาและสกอรบอรด  8 
 สกอรบอรด  9 
 นาฬิกาจับเวลา   10 
 ธง(ผูจับเวลา)   11   
 กริ่งสัญญาณหมดเวลา   12 
 ชุดยูโด สีน้ําเงินและสีขาว    13 
 ผูแขงขันจะใสชุดยูโดที่มีสภาพดังตอไปนี ้   14 
 



 
   หนา 
4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน 
 หองพักนักกีฬา,แทนรับรางวัล 19 
 หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายนักกีฬา/หองประชุม 20 
  หองพยาบาล/รถพยาบาล/ชุดกูภัยฉุกเฉิน 21 
  หองสื่อมวลชน/หองพักผูตัดสิน 22 
 ที่นั่งผูชม/ที่นั่งประธาน/คณะกรรมการ/เจาหนาที ่ 23     
 การควบคุมแสง 24 
 แผนผังแสดงการจัดสนามแขงขัน 25 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 

STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF  JUDO 

  มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโดของสหพันธยูโด
นานาชาติ  WWW.IJF.ORG 

 
พื้นที่แขงขัน 

 พื้นที่แขงขันจะตองมีเนื้อที่อยางนอย 14 x 14 เมตร และอยางมาก
ที่สุด 16 x 16 เมตร โดยปูดวย ตาตามิ (Tatami) หรือวัสดุใกลเคียงที่
ไดรับการรับรอง โดยทั่วไปจะเปนสีเขียว 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 



    

 พื้นที่แขงขันจะแบงเปนสองสวน คือสวนที่หนึ่งเรียกวา “พื้นที่
แขงขัน” สวนที่สองเรียกวา“พื้นที่ปลอดภัย”    
 “พื้นที่แขงขัน” จะตองมีพื้นที่อยางนอย  8 x 8  เมตร หรืออยางมาก
ที่สุด 10  x 10 เมตร และ “พื้นที่ปลอดภัย” อยูโดยรอบพื้นที่แขงขัน     
มีความกวาง 3 เมตร โดย “พื้นที่ปลอดภัย” จะใชสีที่แตกตางกับ “พื้นที่
แขงขัน” 
 กรณีที่มีพื้นที่แขงขันสองพื้นที่ติดตอกัน “พื้นที่ปลอดภัย” ที่อยู
ระหวางสองพื้นที่แขงขัน จะตองมีระยะหางกันอยางนอย 3 เมตร  
 เทปกาวสีน้ําเงินและสีขาว ความกวาง 10 เซนติเมตรและยาว 50 
เซนติเมตรจะตองติดที่ตรงกลางพื้นที่แขงขัน ในระยะหางกัน 4 เมตร 
เพื่อแสดงตําแหนงเริ่มและจบการแขงขัน ใหผูแขงขันทราบ เทปสีน้ํา
เงินจะอยูทางขวามือของกรรมการและเทปสีขาว จะอยูทางซายมือขณะ
เริ่มการแขงขัน  
 พื้นที่แขงขัน ตองยึดติดใหคงสภาพอยูกับพื้นหรือเวที  
 มีพื้นที่วาง รอบพื้นที่แขงขัน ทุกดานกวางอยางนอย 50 เซนติเมตร       
ในการแขงขัน โอลิมปกฤดูรอน ชิงแชมปโลก ชิงแชมปทวีป และ
รายการแขงขันที่สหพันธยูโดนานาชาติรับรอง  ใช“พื้นที่แขงขัน” 
มีบริเวณ 8 x 8 เมตร   

 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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“ตาตาม”ิ (เบาะยูโด) 
 โดยทั่วไปมีพื้นที่ขนาด 1 เมตร x 2 เมตร ทําดวยฟางอัดหรือฟองน้ําอัด      
เวลาเหยียบพื้นตองแนน และมีคุณสมบัติรองรับการกระแทกในเวลาที่
นักกีฬาทํา “อูเกมิ” (ลมตัวตบเบาะ)  ตองไมลื่นหรือขรุขระเกินไป 
 พื้นผิวของ ตาตามิ เมื่อปูเปนสนามติดตอกันจะตองเรียบไมมีชองวาง
และไมเลื่อนออกจากกัน 

 

เวท ีแขงขัน 
 เวทีแขงขันที่สามารถใชได ตองทําดวยไมมีความแข็งแรงทนทาน
และมีขนาด 18 x 18 เมตรและไมสูงเกินกวา 1 เมตร (โดยทั่วไปจะสูง 
50 เซนติเมตรหรือนอยกวา) 
  เมื่อใชเวทีในการแขงขัน ควรจัดใหมีพื้นที่ปลอดภัยรอบพื้นที่
แขงขันซึ่งมีความกวาง ไมนอยกวา 3 เมตร 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



      

อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 

 
1. ธง (กรรมการตัดสิน) 
 ธงสีน้ําเงินและสีขาว สําหรับกรรมการตัดสินใชใน “การฮันเต” 
เมื่อการแขงขันอยูในชวง “โกลเดนสกอร” โดยตองวางอยูใกลกับพื้นที่
แขงขัน เชน บนโตะเจาหนาที่หรืออยูติดตัวกรรมการตัดสินทั้ง 3 คน 
  

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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2. เกาอี้ และ ธง (ผูชวยผูตัดสิน) 
 ลักษณะเปนเกาอี้ที่มีน้ําหนักเบาสองตัว  วางในพื้นที่ปลอดภัย
บริเวณมุมตรงกันขามเปนเสนทแยงมุมของพื้นที่แขงขันและอยูใน
ตําแหนงที่ไมกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและ             
ผูควบคุมสกอรบอรด   
 
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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ที่นั่งของผูควบคุม สกอรบอรด / ผูลงบันทึกการแขงขัน / ผูจับเวลา 

 ผูลงบันทึกการแขงขัน ผูควบคุมสกอรบอรด และผูจับเวลาตองหัน
หนาเขาหาผูตัดสิน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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อุปกรณประกอบการตัดสิน 

  

  

  
ปายแสดงผลการแขงขันอิเล็คทรอนคิส  

 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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นาฬิกาจับเวลาและสกอรบอรด 
 นาฬิกาตองอยูกับผูรับผิดชอบในการตรวจสอบความเที่ยงตรงและ
ตองไดรับการตรวจสอบเพื่อรักษาความเที่ยงตรงเมื่อเริ่มการแขงขัน
และในระหวางการแขงขันเปนประจํา  สกอรบอรดตองไดมาตรฐาน
ตามที่สหพันธยูโดนานาชาติ (IJF) กําหนดและสามารถเปลี่ยนแปลง
ขอมูลไดตามที่กรรมการตองการ 
 นาฬิกาจับเวลาและสกอรบอรดควบคุมดวยมือ ตองใชพรอมกับ
นาฬิกาจับเวลาไฟฟาและสกอรบอรดไฟฟาในกรณีนาฬิกาจับเวลา
ไฟฟาและสกอรบอรดไฟฟาไมสามารถทํางานไดตามปกติ นาฬิกาจับ
เวลาและสกอรบอรดใชมือตองมีไวใชสํารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
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ปายแสดงผลการแขงขัน  

3. สกอรบอรด  
 ในแตละพื้นที่การแขงขัน จะตองมีสกอรบอรด 2 อัน ที่จะแสดงผล
ในแนวนอน มีความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตรและความยาวไมเกิน        
2 เมตร ที่ ต้ังอยูนอกพื้นที่การแขงขันโดยผูตัดสิน คณะกรรมการ
เจาหนาที่และผูชมการแขงขันสามารถมองเห็นไดงาย 
 การถูกทําโทษ จะเปลี่ยนเปนคะแนนของคูตอสูและแสดงผล
คะแนนบนสกอรบอรด  สกอรบอรดจะถูกออกแบบใหแสดงการถูก
ลงโทษที่ไดรับในการแขงขันดวย 
 การใชสกอรบอรดไฟฟา จะตองมีสกอรบอรดที่บันทึกดวยมือเปน
สํารองดวย  
 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
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 4. นาฬิกาจับเวลา (ใชมือ) 
 ตองมีนาฬิกาจับเวลาดังตอไปนี้ 
  จับเวลาการแขงขัน   1 เรือน 
  จับเวลาโอซากมู ิ  2 เรือน 
  นาฬิกาสํารอง   1 เรือน 
 การใชนาฬิกาจับเวลาไฟฟา จะตองมีนาฬิกาเพื่อจับเวลาที่ควบคุม
ดวยมือดวย 
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



    
 

 
 5. ธง (ผูจับเวลา) 
 ผูจับเวลาจะใชธง ดังตอไปนี้ 
   ธงสีเหลือง  ใชหยุดเวลาแขงขัน 
              ธงสีเขียว  ใชจับเวลา โอซากูมิ 
  ไมตองใชธงสีเหลืองและสีเขียว เมื่อใชนาฬิกาไฟฟาแสดงเวลา
ของการแขงขันและเวลาโอซากูมิ แตธง (ผูจับเวลา) ตองมีไวเปน
สํารอง 
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 6. กร่ิงสัญญาณเวลา 
 เปนชุดสัญญาณที่มีเสียงกริ่งหรืออุปกรณที่ทําใหเกิดเสียง เพื่อให
กรรมการรับทราบการสิ้นสุดของเวลาที่ถูกกําหนดไวในการแขงขัน 
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ชุดยูโดสําหรับการแขงขันระดับนานาชาติ 

7. ชุดยูโด สีน้ําเงินและสีขาว 
 นักกีฬาที่จะเขาแขงขัน จะตองใสชุดยูโดสีน้ําเงินหรือสีขาว โดย
นักกีฬาที่มีช่ือเปนลําดับแรกตามโปรแกรมการแขงขันจะใสชุดยูโด    
สีน้ําเงินและนักกีฬาอีกคนจะใสชุดยูโดสีขาว 
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ผูแขงขันจะใสชุดยูโดที่มีสภาพดังตอไปนี้ 
 1. ทําดวยผาฝายที่เหนียวแนนหรือวัสดุที่คลายคลึงกัน ตองอยู
สภาพที่ดี (ไมมีรอยฉีกหรือขาด) ผาไมควรจะหนา  แข็งหรือลื่นจนทํา
ใหการจับเสื้อไมสามารถทําได  
 2. ชุดยูโดสีน้ําเงินใชสําหรับผูแขงขันคนแรก ชุดยูโดสีขาว           
ใชสําหรับผูแขงขันคนที่สองตามโปรแกรมการแขงขัน 
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 3. เครื่องหมายที่อนุญาตใหติดบนชุดแขงขัน 
  3.1 อักษรยอของคณะกรรมการโอลิมปค (บนหลังเสื้อ) ขนาด
ตัวอักษรสูง 11 เซนติเมตร 
  3.2 เครื่องหมายหรือสัญลักษณของชาติ (บนอกเสื้อดานซาย) 
ขนาดไมเกิน 10  ตารางเซนติเมตร 

  3.3 เครื่องหมายการคาของผูผลิต (ที่ปลายเสื้อดานหนา บนขา
กางเกงดานซายและปลายขางใดขางหนึ่งของสายเข็มขัด) มีขนาดใหญ
ไมเกิน 20  ตารางเซนติเมตร   สามารถมีเครื่องหมายการคาของผูผลิต
อยางเปนทางการของสหพันธยูโดนานาชาติ (IJF) อยูบนแขนเสื้อขาง
ใดขางหนึ่ง ในขนาด 25 x 5 เซนติเมตร และปลายเสื้อดานหนา  
สามารถใสเครื่องหมายของสหพันธยูโดนานาชาติ (IJF) ใหอยูสูงกวา
เครื่องหมายการคา  
  3.4 มีเครื่องหมายบนบาของเสื้อ (จากปกคอ ขามไหลถึงแขน
ทั้งสองขาง) ขนาดยาวไมเกิน 25 เซนติเมตร และกวาง 5 เซนติเมตร 
(เชนเดียวกับการโฆษณาหรือสีของธงชาติ บนบาทั้งสองขาง)ได 
  3.5 โฆษณาบนแขนเสื้อ ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร ของแขน
เสื้อทั้งสองขาง (สัญลักษณของการโฆษณาแตกตางกันได) การโฆษณา
นี้  ตองอยูดานใตและติดกับเสนแถบซึ่งมีขนาด 25 x 5 เซนติเมตร 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬายูโด 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



    
  3.6 เครื่องหมายแจงตําแหนง (ที่หนึ่ง ,ที่สอง,ที่สาม) ของ          
โอลิมปคเกมสหรือการแขงขันชิงแชมปโลก อยู ในพื้นที่ขนาด                   
6 x 10 เซนติเมตร บริเวณขางลางฝงซายของเสื้อ  
  3.7 ช่ือของผูแขงขัน   
   ช่ือของผูแขงขันสามารถปกไวบนสายเข็มขัด หรือ ปลาย
เสื้อดานหนา และปกอยูดานบนของกางเกง ขนาดใหญไมเกิน 3 x 10 
เซนติเมตร    
   ช่ือผูแขงขันหรือตัวยอของช่ือสามารถใสบนขางหลังเสื้อสูง
กวาอักษรยอของคณะกรรมการโอลิมปค แตหามใสในตําแหนงที่จะ
ขัดขวางการจับดานหลัง เสื้อของคูตอสู   ขนาดความสูงไม เกิน               
7 เซนติเมตร และยาวไมเกิน 30 เซนติเมตร ตองอยูใตปกเสื้อ                   
3 เซนติเมตรและอักษรยอของคณะกรรมการโอลิมปคตองอยูตํ่ากวา  
ช่ือผูแขงขันไมนอยกวา 4 เซนติเมตร  
  ในการแขงขันของสหพันธยูโดนานาชาติ (IJF) และการแขงขัน
โอลิมปคเกมส ช่ือจะถูกแสดงบนแถบ ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร
รวมกับสัญญลักษณของโอลิมปค 
  3.8 ผูแขงขัน ตองทําใหชุดยูโด ไมมีเครื่องหมายอื่นอีก (จากที่
กําหนดไว) ที่สามารถมองเห็นไดจากโตะกรรมการ 
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 4. เสื้อยูโดจะตองยาวพอที่จะคลุมนองและอยางนอยเมื่อยืดแขนลงมา 
ขางลําตัว แขนเสื้อตองยาวถึงหมัด เวลาใสเสื้อดานซาย พาดทับบน
ชายเสื้อดานขวาสวนที่พาดทับอยางนอย 20 เซนติเมตร แขนเสื้อตอง
ยืดอยางมากที่สุดถึงขอมือ และอยางนอยที่สุด 5 เซนติเมตรกอนขอมือ 
ตองมีชองระหวางแขนเสื้อกับแขนเปนระยะ 10-15 เซนติเมตร (รวมถึง
ผาพัน) ตลอดความยาวของแขนเสื้อ ปกคอเสื้อตองมีความหนาไมเกิน 
1 เซนติเมตรและความกวาง 5 เซนติเมตร 
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 5. กางเกงตองไมมีเครื่องหมาย ตามขอ 3.3 และ 3.7 ตองมีความยาว
พอคลุมขาและยาวที่สุดคลุมถึงขอเทา อยางนอยที่สุดตองยาวเหนือขอเทา   
ตองไมเกิน 5 เซนติเมตร ชองวางระหวางขากางเกงและขา (รวมถึง    
ผาพัน) ตลอดความยาวของขากางเกง เปนระยะ 10-15 เซนติเมตร 
 6. สายเข็มขัดที่แข็งแรง มีความกวาง 4-5 เซนติเมตร และสีจะเปน 
ตามช้ันสาย ตองพาดอยูเหนือเสื้อและพันรอบเอว 2 รอบและผูกเปน
ปมสี่เหลี่ยมซึ่งหวงแรกจะอยูในปม แนนพอที่จะไมทําใหหลวมและ
เมื่อผูกแลวปลายสายจะเหลือความยาวที่จะปลอย  20-30 เซนติเมตร 
 7. เสื้อที่ผูแขงขันเพศหญิงจะตองใสขางในเสื้อยูโด      
  7.1 เสื้อสีขาวหรือสีโทนขาว แขนสั้นคอกลม มีความทนทาน
และยาวพอที่จะใสเขาไปในกางเกง   
  7.2 เสื้อรัดตัวสีขาว หรือสีโทนขาว  
 ถาชุดยูโด ของผูแขงขันไมเปนไปตามขอ 1 – ขอ 7 กรรมการ
ตัดสินตองใหผูแขงขันเปลี่ยนภายในเวลาที่เร็วที่สุดเทาที่ทําไดใหเปน
ชุดยูโดที่ถูกตอง 
 ผูฝกสอน ควรนําชุดยูโดสํารองของผูแขงขันไปไวที่เกาอี้ของผู
ฝกสอน ซึ่งใกลกับพื้นที่แขงขัน 
 เพื่อใหชัดเจนวาแขนเสื้อของผูแขงขัน มีความยาวตามที่กําหนด 
กรรมการจะบอกใหผูแขงขันยกมือ 2 ขาง และใหเหยียดแขนสุดไป
ดานหนา ระดับหัวไหล เพื่อทําการตรวจวัด 
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน 

 
หองพักนักกีฬา 

 
แทนรับเหรียญรางวัล 
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 หองเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายนักกีฬา 

 
หองประชุม 
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