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คํานํา 
 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตองฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬา ของหนวยงาน 
องคกร หรือสถาบันตาง  ๆที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง ใหมีความ
สมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดดําเนินการ จัดทําตนฉบับ
ขอมูลและรายละเอียดภาพ  กอนนําเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย 
ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุง  
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกาตามที่ สหพันธกีฬาระหวาง
ประเทศกําหนด  ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายเปนอยางสูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแก
การพัฒนาวงการกีฬาของชาติฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยด ี
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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  

 



 
สารบัญ 

หนา 
1. มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
 ตามกติกาของสหพันธเปตองนานาชาติ  
  สนามแขงขัน  1 
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  ที่นั่งนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม/วงกลม    9 
  ปายแสดงลักษณะการใชสนาม/อุปกรณ 
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  การจัดที่นั่งสําหรับผูชม    11 
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   หองประชุมผูจัดการทีม/หองพยาบาล   13 
5. การควบคุมแสงและอุณหภูม ิ   14 

 



         
มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
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 ขอมูลมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬา เปตองของ 
สหพันธเปตองนานาชาติ WWW.FIPJP.COM 

   

   
สนามแขงขัน 

 พื้นที่แขงขันประกอบดวยสนามแขงขันหลายสนาม แตละสนาม                    
จะประกอบดวยพื้นที่สําหรับใชแขงขันเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 4 เมตร      
ยาว 15 เมตร  กําหนดเขตพื้นที่สนามแขงขันดวยเสน (สีเขียว) และกําหนด                  
เขตฟาลวดวยเสน (สีแดง)  โดยทั่วไปนิยมใชเชือกทําเปนเสนสนาม 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ.2550 



         

 

 
เสนฟาลว 

 เสนฟาลว(สีแดง)จะถูกกําหนดไวโดยรอบพื้นที่แขงขันโดยมี
ระยะหางจากเสนเขตสนามไมนอยกวา 0.30 เมตร   

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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อุปกรณการแขงขันเปตอง  

 

ลูกบูล (BOULE) 
 เปนลูกทรงกลมดานในกลวง ทําดวยโลหะ เสนผาศูนยกลาง 
70.5-80 มิลลิเมตร น้ําหนัก 650-800 กรัม มีเครื่องหมายของโรงงาน
ผูผลิต ตัวเลขแสดงน้ําหนักและเลขรหัสปรากฏอยูบนผิวของลูก             
อยางชัดเจน และตองเปนลูกบูลที่ไดรับการรับรองจากสหพันธเปตอง
นานาชาติหรือสมาคม เปตองแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
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ลูกเปา (JACK) 

 เปนลูกทรงกลม ทําดวยไมหรือวัสดุสังเคราะห เสนผาศูนยกลาง 
25-35 มิลลิเมตร อาจมีสีตางๆ ได แตตองเปนสีที่สามารถมองเห็นได
ชัดเจนในขอบเขตของสนาม 
  
 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
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 หลักการทั่วไป 
 ลูกเปตองที่ใชเลนตองไดรับการรับรองจากสหพันธเปตอง
นานาชาติหรือสมาคมเปตองแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

ลูกบูล 
ก. เปนโลหะ 
ข. เสนผาศูนยกลาง 7.05-8.00 เซนติเมตร (70.5-80 มิลลิเมตร) 
ค. น้ําหนัก 650-800 กรัม จะตองมีเครื่องหมายของโรงงาน

ผูผลิต ตัวเลขแสดงน้ํ าหนัก และเลขรหัสปรากฏบน ผิวของลูก        
อยางชัดเจน 

ง. เปนลูกบูลที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองจาก
สหพันธเปตองนานาชาติ และหามเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ไมวาจะใช
ตะกั่วบัดกรีหรือนําเอาดินหรือทรายมาติด หรือใสลงไปในลูกบูล       
ในลักษณะที่มีเจตนาสอไปในทางทุจริตโดยเฉพาะ หามมิใหมีการเผา
ลูกบูลเพื่อเปลี่ยนสภาพความแข็งของเนื้อเหล็กหลังออกจากผูผลิต     
แตอนุญาตใหเจาของสลักช่ือหรือเครื่องหมายบนลูกบูลได 

 
 

 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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ลูกเปา 
 ก. เปนไมหรือวัสดุสังเคราะห 
 ข. ตองมีเสนผาศูนยกลางระหวาง 25-35 มิลลิเมตร 
 ค. ลูกเปาตองมีสีที่มองเห็นไดชัดเจน  
 ง. ตองเปนลูกที่ผานการรับรองจากสหพันธฯ และหาม

กระทําการเปลี่ยนแปลงสภาพหลังออกจากผูผลิต 
 บทลงโทษ  

1 ผูเลนที่ฝาฝนหรือละเมิดกฎจะถูกลงโทษใหออกจากการ
แขงขัน 

2 ลูกเปตองที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม ผูกระทําผิดจะถูก
ลงโทษดังนี้    

 ก. กรณีปลอมแปลงลูกเปตอง ผูกระทําผิดจะตองถูกถอน
ใบอนุญาต (บัตรประจําตัวนักกีฬา) 15 ป และอาจถูกลงโทษจาก
คณะกรรมการวินัยอีกดวย 

 ข. กรณีใชความรอนเพื่อดัดแปลงสภาพของลูกเปตอง
ผูกระทําผิดจะถูกถอนใบอนุญาต (บัตรประจําตัวนักกีฬา) 2 ป และหาม
เขาทําการแขงขันชิงชนะเลิศแหงชาติ และนานาชาติเปนระยะเวลา 3-5 ป 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
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 3 กรณีหนึ่งกรณีใดที่ไดระบุไวตามขอ 1 และขอ 2 ถาผูเลนได
ยืมลูกเปตองจากผูอื่นมาเลน  เจาของลูกเปตองผูใหยืมจะถูกลงโทษ
ภาคทัณฑเปนระยะเวลา  2 ป 
 4 ถาลูกเปตองนั้นมิไดถูกกระทําทุจริต แตเนื่องจากลูกเปตอง
นั้นเกามากหรือมีการผิดพลาดจากโรงงานผูผลิตและเมื่อตรวจสอบแลว
ไมไดลักษณะตามที่กําหนดจะตองเปลี่ยนลูกเปตองนั้นทันทีและอาจ
เปลี่ยนเกมสการเลนใหม 
 5 เพื่อประโยชนของฝายตน กอนทําการแขงขันทุกครั้งผูเลนทั้ง
สองฝายควรตรวจสอบลูกเปตองของตนและฝายตรงขามใหถูกตอง
ตามเงื่อนไขที่กําหนด  
  6 ในกรณีที่มีการผาลูกเปตองเพื่อตรวจสอบ ถาลูกเปตองนั้น
มิไดถูกกระทําการทุจริต ฝายประทวงจะตองรับผิดชอบชดใช หรือ
เปลี่ยนลูกเปตองนั้นใหแกฝายเสียหายและเจาของลูกเปตองไมมีสิทธ์ิที่
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ อีก 
 7 ในระหวางการแขงขันผู ตัดสินและกรรมการช้ีขาดอาจ
ตรวจสอบลูกเปตองของผูเลนทุกคนไดทุกเวลา 
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อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 

  
โตะกรรมการจัดการแขงขัน 

 
โตะกรรมการผูตัดสิน 
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ที่นั่งนักกีฬาและเจาหนาที่ทีม 

 
วงกลม 

 เปนพื้นที่กําหนดไวสําหรับการยืนเลนของนักกีฬามีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 35-50 ซ.ม. โดยอยูหางจากสิ่งกีดขวางและเสนเขต
สนามไมนอยกวา 1 เมตร (สําหรับการแขงขันในสนามที่ไมมีขอบเขต
วงกลมตองหางจากวงกลมของสนามอื่นไมนอยกวา 2 เมตร) 
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ปายแสดงลักษณะการใชสนาม 

 
อุปกรณบันทึกผลการแขงขันประจําสนาม 
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การจัดที่นั่งสําหรับผูชม 
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อุปกรณประกอบการตัดสิน 

 
ปายแสดงผลการแขงขัน 

 

 
อุปกรณวัดระยะ 
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดแขงขัน 

 
หองประชุมผูจัดการทีม 

 เปนหองทีใ่ชสําหรับประชุม จับฉลาก แบงสายการแขงขัน 
 

  

หองพยาบาล 
 

  
ฉบับป พ.ศ. 2550 
 
ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         
การควบคุมแสงและอุณหภูมิ 

 

 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเปตอง 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



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 
 
  กองมาตรฐานกีฬาฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา 

การกีฬาแหงประเทศไทย  
 

 



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 
 

 


