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คํานํา 

 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาของ
หนวยงาน องคกร หรือสถาบันตาง ๆ  ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 
ใหมีความสมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความ
รวมมือในการจัดทําตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จากนายดนัย   ถึกไทย 
ประธานผูตัดสินสมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
กอนนําเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถาน
แขงขันและอุปกรณกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งตองมีการปรับปรุงตอไป 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกาตามที่ สหพันธกีฬาระหวาง
ประเทศกําหนด  ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายเปนอยางสูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแกการ
พัฒนาวงการกีฬาของชาติฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยด ี
 

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/หรือ 
สิ่งปลูกสรางที่กําหนดขึ้น เพื่อใชอํานวยประโยชนในการเลน ฝกซอม
และจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่ ผูตัดสิน 
กรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไมขัดกับ
ระเบียบการแขงขันและกติกากีฬาตามเงื่อนไขของสหพันธกีฬา
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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บทนํา  

(Introduction) 
 สนามแขงขันและอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล เปนสวนหนึ่งของ
กติกาบาสเกตบอล ลักษณะของสนามและอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล    
ที่ตองการใชเฉพาะในเกมการแขงขัน รายละเอียดที่  แสดงไวใน
อุปกรณสําคัญสําหรับการแขงขันระดับสูงสามารถประยุกตใชกับการ
แขงขันระดับกลาง และการแขงขันระดับอื่น ๆ ได รายละเอียดในการ
แขงขันระดับกลางที่แสดงไวในอุปกรณสําคัญสําหรับการแขงขัน
ระดับกลางสามารถประยุกตใชกับการแขงขันระดับอื่น ๆ ได 
 เอกสารฉบับนี้ใชกับผูเกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับการแขงขัน โดยเฉพาะผูผลิตอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล    
ฝายจัดการแขงขันของทองถิ่นนั้น ๆ และสหพันธบาสเกตบอล
นานาชาติ (FIBA) สําหรับการรับรองการผลิตอุปกรณเพื่อทําใหเปนที่
ยอมรับในมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติมีการจําแนกการ
แขงขันออกเปน 3 ระดับ : 
 ๏ ระดับ 1 การแขงขันระดับสูง 

เปนการแขงขันหลักของสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ 
(FIBA) ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ กําหนดโดย สหพันธ
บาสเกตบอลนานาชาติ  (FIBA) เชน  การแขงขันกีฬาโอลิมปก           
การแขงขันชิงแชมปโลก ชาย-หญิง อายุไมเกิน 21 ป อายุไมเกิน 19 ป 
และอายุไมเกิน 17 ป การแขงขันชิงแชมปโซนตาง ๆ ชาย -หญิง      
และอายุไมเกิน 20 ป ซึ่งอุปกรณทั้งหมดที่ใชในการแขงขันตองไดรับ



การรับรองจากสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และตองติด
เครื่องหมายสหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) แสดงใหเห็น
ชัดเจน 

๏ ระดับ 2 การแขงขันระดับกลาง 
เปนการแขงขันประเภทอื่น ๆ ของสหพันธบาสเกตบอล

นานาชาติ (FIBA) และการแขงขันระดับสูงของสมาคมบาสเกตบอล
แหงชาตินั้น ๆ 

๏ ระดับ 3 การแขงขันระดับอื่น ๆ  
เปนการแขงขันรายการอื่น ๆ ที่ไมไดระบุไวในการแขงขัน

ระดับสูงหรือระดับกลาง ขางตน 
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1. สนามแขงขัน (Playing Court) 
 1.1 สนามแขงขัน : เปนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผา พื้นผิวเรียบแข็ง ปราศจากสิ่งกีด
ขวางที่อาจทําใหเกิดความลาชา ขนาดสนาม ยาว 28 เมตร (28,000 มิลลิเมตร)  
และกวาง 15 เมตร (15,000 มิลลิเมตร) โดยวัดจากขอบในของเสนเขตสนาม
สําหรับการแขงขันที่สหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) รับรอง ขนาด
สนามเล็กสุดที่ใชในการแขงขันได ตองยาว 26 เมตร (26,000 มิลลิเมตร)          
และกวาง 14 เมตร (14,000 มิลลิเมตร) ซึ่งสหพันธ ระดับโซน หรือสมาคม
แหงชาติ เปนผูรับรอง   
 ๏ เสนทุกเสน มีขนาด 5 เซนติเมตร (50 มิลลิ เมตร) ตามกติกา
บาสเกตบอล 
 ๏ พื้นที่รอบเขตสนามแขงขัน ทาสีเพื่อใหเห็นไดอยางชัดเจน และกวาง
อยางนอย 2 เมตร (2,000 มิลลิเมตร) สีของพื้นที่รอบเขตสนามแขงขันตอง
เหมือนกับสีในวงกลมกลางสนามและสีในเขตพื้นที่ 3 วินาที 
   1.2 โตะบันทึกคะแนนยาวอยางนอย 6 เมตร (6,000 มิลลิเมตร) และสูงอยาง
นอย 80 เซนติเมตร (800 มิลลิเมตร) อยูบนช้ันที่ยกขึ้น  ความสูงอยางนอย 20 
เซนติเมตร (200 มิลลิเมตร) 
 1.3 ผูชมทุกคนตองนั่งหางจากเสนเขตสนามแขงขันอยางนอย  5 เมตร 
(5,000 มิลลิเมตร) 
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2. พื้นสนามแขงขัน (Playing Floor) 
 2.1 พื้นผิวสนามแขงขันจะตองทําดวย : 
 ๏ พื้นไมติดต้ังแบบถาวร (การแขงขันระดับ 1 และ 2) 
 ๏ พื้นไมติดต้ังแบบเคลื่อนยายได (การแขงขันระดับ 1 และ 2) 
 ๏ พื้นสังเคราะหติดต้ังแบบถาวร (การแขงขันระดับ 2 และ 3) 
 ๏ พื้นสังเคราะหติดต้ังแบบเคลื่อนยายได (การแขงขันระดับ 2    

และ 3) 
 2.2 พื้นที่สนามแขงขัน  : 
 ๏ ยาวอยางนอย 32 เมตร (32,000 มิลลิเมตร) และกวางอยาง
นอย 19 เมตร (19,000 มิลลิเมตร) 
 ๏ พื้นผิวตองไมสะทอนแสง 
 2.3 ความสูงของเพดาน หรือสิ่งกีดขวาง ตองไมตํ่ากวา 7 เมตร 
(7,000 มิลลิเมตร) 
 2.4 สนามแขงขัน จะเปนแบบที่มีโครงสรางยึดกระดานหลังแบบ
เคลื่อนยายได หรือแบบติดต้ังกับพื้นสนาม ก็ได 
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แสดงแปนบาสเกตบอล 
3. แปนบาสเกตบอล (Backstop Unit) 
 แปนบาสเกตบอลจะใชสนามละ 2 แปน แตละแปนจะวางไวทาย    
สนามแขงขัน และประกอบดวย  : 
 ๏ กระดานหลัง 
 ๏ หวงบาสเกตบอลพรอมแผนเหล็กยึดติดกับหวง 
 ๏ ตาขายบาสเกตบอล 
 ๏ โครงสรางยึดกระดานหลังบาสเกตบอล 
 ๏ เบาะหุม 
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แสดงการทํากระดานหลัง 

4. กระดานหลัง (Backboard) 
 4.1 กระดานหลังจะตองทําดวยวัสดุโปรงใส (สําหรับการแขงขันระดับ 1 
และ 2 เปนกระจกนิรภัย) แผนเดียวกันตลอด ไมสะทอนแสง ผิวดานหนาเรียบ 
และจะ :+ 
 ๏ ทํากรอบรอบเพื่อปองกันกระดานหลังโดยยึดขอบรอบดานนอก 
 ๏ ในการผลิตตองผลิตใหกระจกไมแยกออกจากกัน เมื่อกระจกแตก 
 4.2  สําหรับการแขงขันระดับ 3 กระดานหลังอาจจะทําดวยวัสดุอื่น 
ทาพื้นสีขาว รวมถึงรายละเอียดอื่นดวย 
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 4.3 กระดานหลังจะมีขนาดตามแนวนอน ยาว 1.80 เมตร (1,800 
มิลลิเมตร) และตามแนวต้ัง กวาง 1.05 เมตร (1,050 มิลลิเมตร) 
 4.4 เสนทุกเสนบนกระดานหลัง  จะตองเขียนเสน  : 
  ๏ ถากระดานหลังเปนวัสดุโปรงใส เสนเปนสีขาว 
 ๏ ถากระดานหลังทาพื้นสีขาวในกรณีที่ไมใชวัสดุโปรงใสเสน

เปนสีดํา 
 ๏ เสนมีขนาดกวาง 5 เซนติเมตร (50 มิลลิเมตร) 
 4.5 ขอบของกระดานหลังจะตองทําเสนขอบและเพิ่มสี่เหลี่ยมมุม
ฉากเหนือหวง  : 
 ๏ ขนาดตามแนวนอน ยาว 59 เซนติเมตร (590 มิลลิเมตร) และ
ตามแนวต้ัง กวาง 45 เซนติเมตร (450 มิลลิเมตร) 
 ๏ ขอบในสุดของเสนฐานสี่เหลีย่มมุมฉาก จะอยูระดับขอบบนสุดของ
หวงและหางจากขอบลางสุดของกระดานหลัง 15 เซนติเมตร (150 มิลลิเมตร)   
 4.6 สําหรับการแขงขันระดับ 1  กระดานหลังแตละดานจะติดต้ังให
มีแสงสวางเพียงพอรอบ ๆ บริเวณ ขอบดานขางของกระดานหลังและ
บริเวณแสงสีแดงที่สวางขึ้นเมื่อสัญญาณเสียงเวลาแขงขันดังขึ้นขณะ
สิ้นสุดชวงการเลน สามารถนําไปใชในการแขงขันระดับ 2 ได 
  4.7 กระดานหลังจะติดต้ังอยางมั่นคงกับโครงสรางยึดกระดานหลัง             
แตละดานทายสนามแขงขัน เพื่อปองกันไมใหเคลื่อนที่ออก เมื่อมีแรงกระแทก 
จุดกึ่งกลางสูงสุดดานหนาของกระดานหลัง ทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นจะสัมผัส           
จุดบนพื้นระยะหางถึงจุดกึ่งกลางของเสนหลัง 1.20 เมตร (1,200 มิลลิเมตร) 
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 4.8 การทดสอบความแข็งแกรงของกระดานหลังแบบกระจกนิรภัย 
เพื่อลดความรุนแรง : 
 ๏ เมื่อรับน้ําหนัก 50 กิโลกรัม กวางและสูง 25 เซนติเมตร (250 
มิลลิเมตร) และยาว 1.10 เมตร (1,100 มิลลิเมตร) ไปถึงจุดกึ่งกลางของ
กระดานหลัง (ไม เกี่ยวกับขอบกระดานหลัง) ซึ่งน้ําหนักนี้จะสงไปยัง
ไมขว างคู  ที่ ยึ ด ติดกับ กระดานหลัง  หางกัน  1.20 เมตร  (1,200 
มิลลิเมตร) แตละดาน   
 ๏ เมื่อลูกบาสเกตบอลกระทบกระดานหลัง จะตองมีการแยงบอล
กันถึง 50 % 

   แสดงความแข็งแกรงของกระดานหลัง 
  
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 



    

   แสดงหวงบาสเกตบอล  
5 หวงบาสเกตบอล (Basket Ring) 
 5.1หวงบาสเกตบอล จะตองเปนเหล็กกลาแข็ง และจะมีลักษณะ  
 ๏ เสนผาศูนยกลางวัดจากขอบใน ไมนอยกวา 45 เซนติเมตร 
(450 มิลลิเมตร) และไมมากกวา 45.9 เซนติเมตร (459 มิลลิเมตร) 
 ๏ ทาดวยสีสม 
 ๏ เหล็กกลาแข็งที่ใชทําหวงตองมีเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 
16 มิลลิเมตร และไมมากกวา 20 มิลลิเมตร 
 5.2 ตาขายจะผูกติดกับหวงแตละดาน 12 จุด  การผูกติด : 
 ๏ ไมคมหรือมีชองวาง 
 ๏ มีชองวางไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร เปนการปองกันไมใหนิ้ว
มือเขาไปเกี่ยวได 
 ๏ ออกแบบใหเปนตะขอเกี่ยว สําหรับการแขงขันระดับ 1 และ 2 
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 5.3 หวงจะยึดติดกับกระดานหลังที่ยึดกับโครงสรางยึดกระดานหลัง 
โดยไมทําใหเกิดแรงสงไปยังหวงและกระดานหลังทําใหเกิดการสั่นขึ้น 
ดังนั้นจะตองไมมีผลโดยตรงตอหวงระหวางแผนเหล็กกับกระดาน
หลัง 
 5 .4  ขอ บ บน สุดขอ ง หวง แตละด าน จ ะตอ ง อ ยู ใน ตําแหนง            
ตามแนวนอน สูง 3.05 เมตร (3,050 มิลลิเมตร) จากพื้นสนาม กระดาน
หลังจะตองมีความสูงเทากันทั้ง 2 ดาน 
 5.5 จุดที่ใกลที่สุดของขอบหวงจะตองหางจากกระดานหลัง        
151 มิลลิเมตร (ไมมากกวา ? 2 มิลลิเมตร) 
 5.6 สิ่งที่ยึดติดระหวางหวงกับกระดานหลังตองเปนแผนเหล็ก
เทานั้น 
 5.7 หวงที่มีแรงอัด ตามรายละเอียดทางวิศวกรรม สามารถใชได   
ในการแขงขันระดับ 1 และ 2 สวนในการแขงขันระดับ 3 ก็สามารถ
ใชไดเชนกัน : 
 ๏ คุณ ภ าพ ก าร ดีด ก ลับ ข อ ง หว ง ตอ ง ไม ทํ า ใ ห เ กิ ดก า ร
เปลี่ยนแปลงทางกลไกของแรงอัด จะตองแนใจวาเปนลักษณะพิเศษ 
แตในกรณีนี้ตองไมทําใหหวงหรือกระดานหลังเสียหาย การออกแบบ
หวง และโครงสรางตองแนใจวาผูเลนจะตองมีความปลอดภัยดวย 
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 ๏ หวงที่มีแรงอัดจะเปนกลไกระบบเดือย/สลัก น้ําหนักที่รับได          
ไมนอยกวา 85 กิโลกรัม และไมมากกวา 105 กิโลกรัม ซึ่งไมจําเปนตองปลอย
ใหนิ่งอยูกับที่ สามารถนําไปประยุกตใชกับสวนบนสุดของหวง   ในแนวต้ังที่
อยูหางจากกระดานหลัง หวงที่มีแรงอัด จะแกไขภายใตเงื่อนไข น้ําหนักที่รับ
ไดกับกลไกการทํางานของหวงที่มีแรงอัด 
 ๏ เมื่อกลไกการทํางานของหวงที่มีแรงอัดเปนอิสระ ดานหนา
หรือดานขางของหวงจะหมุน ไมมากกวา 30 องศา และไมนอยกวา    
10 องศา ตํ่ากวาตําแหนงแนวขนานของหวง 
 ๏ ภายหลังที่เปนอิสระ และรับน้ําหนักแลว หวงจะกลับคืนสภาพ
ปกติโดยอัตโนมัติ ตองไมมีรอยแตกราว และไมทําใหผิดรูปรางอยางถาวร 
 ๏ หวงทั้ง 2 ดาน ตองมีลักษณะพิเศษเหมือนกันทุกประการ 
6. ตาขายบาสเกตบอล (Basket Net) 
 6.1 ตาขายจะตองทําดวยดายสีขาว และควรจะมีลักษณะ : 
 ๏ แขวนติดกับหวง 
 ๏ การผลิตตองใหมีความฝด เพื่อทําใหลูกบาสเกตบอลผานหวง
ตาขายลงมาชากวาปกติ 
 ๏ ตองมีความยาว ไมนอยกวา 40 เซนติเมตร (400 มิลลิเมตร) 
และไมมากกวา 45 เซนติเมตร (450 มิลลิเมตร) 
 ๏ การผลิตตองมีที่เกี่ยว 12 จุด สําหรับเกี่ยวติดกับหวง 
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 6.2 สวนบนของตาขายตองยืดหยุนได เพื่อปองกัน : 
 ๏ ตาขายสบัดขึ้นไปคางบนหวงทําใหเกิดปญหาตาขายเกี่ยวติดหวง 
 ๏ ลูกบาสเกตบอลคางในตาขาย หรือสบัดออกจากตาขาย 
7. โครงสรางยึดกระดานหลัง (Backboard Support Structure) 
 7.1 การแขงขันระดับ 1 จะใชโครงสรางยึดกระดานหลังที่เคลื่อนที่ หรือ
ติดต้ังกับพื้นสนาม แขงขันก็ได การแขงขันระดับ 2 ก็สามารถใชไดเชนกัน 
การแขงขันระดับ 2 และ 3 อาจจะใชโครงสรางยึดกระดานหลัง   ที่ยึดติดกับ
เพดานหรือผนัง เพดานที่ใชเปนที่ติดต้ังโครงสรางยึดกระดานหลัง จะตอง
แขวนดวยความสูงไมเกิน 10 เมตร (10,000 มิลลิเมตร) 
 7.2 โครงสรางยึดกระดานหลัง   : 
 ๏ การแขงขันระดับ 1 และ 2 โครงสรางยึดกระดานหลังที่หุมเบาะ ตอง
อยูหางจากขอบนอกของเสนหลัง อยางนอย 2 เมตร (2,000 มิลลิเมตร)   
 ๏ สีสวางสดใสแตกตางจากพื้นหลัง เพื่อใหผูเลนมองเห็น      
ไดอยางชัดเจน 
 ๏ โครงสรางยึดกระดานหลังตองติดต้ังอยางมั่นคงบนพื้น    
เพื่อปองกันไมใหเคลื่อนออกเมื่อมีแรงกระแทกที่ฐานของโครงสราง
ยึดกระดานหลัง 
 ๏ ขอบบนสุดของหวง สูงจากพื้นสนาม 3.05 เมตร (3,050 มิลลิเมตร) 
ความสูงนี้ตองไมเปลี่ยนแปลง 
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 7.3 ความแข็งแกรงของโครงสรางยึดกระดานหลังพรอมหวง 
จะตองไดมาตรฐาน   EN 1270 
 7.4 การสั่นของโครงสรางยึดกระดานหลัง ตองนิ่งภายในเวลา        
4 วินาที ภายหลังที่มีการยัดหวง 

แสดงเบาะหุมกระดานหลัง 
8. เบาะหุม (Padding) 
 8.1 กระดานหลังและโครงสรางยึดกระดานหลัง ตองมีเบาะหุม 
 8.2  เบาะหุมตองเปนสีพื้นสีเดียวและเปนสีที่เหมือนกันทั้ง 2 ดาน 
 8.3 เบาะหุมหนา 20-27 มิลลิเมตร จากผิวดานหนาและผิวดานหลัง
ของกระดานหลังหนา 48-55 มิลลิเมตร จากดานลางถึงขอบกระดาน
หลังดานลาง 
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 8.4 เบาะหุมจะหุมผิวดานลางของกระดานหลังแตละดานและ     
ผิวดานขางหุมสูง 35-45 เซนติเมตร (350-450 มิลลิเมตร) จากดานลาง    
ผิวดานหนาและผิวดานหลังตองหุมสูง 20-25 มิลลิเมตร จากดานลาง
ของกระดานหลังแตละดาน     
 8.5 เบาะหุมของโครงสรางยึดกระดานหลัง จะหุม : 
 ๏ เต็มพื้นที่แตละดาน จากพื้นสูง 2.15 เมตร (2,150 มิลลิเมตร) 
และหนา 10 เซนติเมตร (100 มิลลิเมตร)   
 ๏ พื้นผิวดานลางและดานขางของแขนยึดกระดานหลังจากผิว
ดานหลังของกระดานหลัง ยาว 1.20 เมตร (1,200 มิลลิเมตร) หุมดวย
เบาะ ความหนาอยางนอย 25 มิลลิเมตร      
 8.6 เบาะหุมทั้งหมด : 
 ๏ สรางขึ้นเพื่อปองกันแขนจากการปดลูกบาสเกตบอล 
 ๏ ทําใหเปนรอยบุมลงไปไมเกิน 50 % หมายความวา เมื่อใช
แรงกระแทกตอเบาะหุมอยางแรง จะทําใหเบาะหุมเปนรอยบุมลงไป
ตองไมเกิน 50 % ของความหนาเดิม 
 ๏ การแขงขันระดับ 1 ใชเบาะหุมสีฟา ตามมาตรฐาน NCS 
0090-B10G 
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9. แสงสวาง (Lighting) 
 9.1 สนามแขงขันจะตองมีแสงสวางแบบเดียวกันและใหแสงอยาง
เพียงพอ แสงสวางตองอยูในตําแหนงที่ไมเปนอุปสรรคตอการมองเห็น
ของผูเลน และกรรมการผูตัดสิน 
 9.2 ในกรณีที่มีการแพรภาพทางโทรทัศน จะตองมีความสวาง     
ไมนอยกวา 1,500 ลักซ ซึ่งจะวัดเหนือพื้นสนามขึ้นไป 1.50 เมตร 
(1,500 มิลลิเมตร) 
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อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 

แสดงพื้นที่วางปายโฆษณาในสนามแขงขัน 
1. ปายโฆษณา (Advertising Boards) 
 1.1 ปายโฆษณาอาจจะติดต้ังไวรอบสนามแขงขัน และ : 
  ๏ จะตองหางจากเสนหลัง และเสนขาง อยางนอย 2 เมตร 
(2,000 มิลลิเมตร)   
  ๏ แนวเสนหลังตองมีชองวาง อยางนอย 90 เซนติเมตร         
(900 มิลลิเมตร) บริเวณแปนแบบเคลือ่นยายได เพื่อใหผูเช็ดพื้นสนาม 
ชางภาพนิ่ง และชางภาพโทรทัศน  สามารถผานไปมาไดถาตองการ 
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 1.2 ปายโฆษณา อนุญาตใหไวที่หนาโตะบันทึกคะแนนได โดยวาง
ไวหนาโตะบันทึกคะแนน หรือติดใหพอดีกับหนาโตะบันทึกคะแนน  
 1.3 ปายโฆษณา  : 
  ๏ ไมสูงเกินกวา 1 เมตร (1,000 มิลลิเมตร) จากพื้นสนามแขงขัน 
  ๏ ควรหุมเบาะรอบสวนบนสุดของปายโฆษณาความหนาอยาง
นอย 2 เซนติเมตร (20 มิลลิเมตร) 
  ๏ ตองไมมีขอบที่เปนแง แหลมคม และขอบทั้งหมดตองลบ
เหลี่ยม  
 1.4 การแขงขันระดับ 1 ตองเปนปายโฆษณาแบบมอเตอรหมุน 
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แสดงทัศนวิสัยในการมองของผูชม 
2. บริเวณที่นั่งผูชม (Spectator Areas) 
 2.1 บริเวณที่นั่งของผูชมตองใหผูชมเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ 
รวมถึงคนพิการดวย 
 2.2 บริเวณที่นั่งของผูชมตองทําใหผูชมมีความสะดวกสบาย ในการ
มองดูเหตุการณตางๆ ในสนามแขงขันได 
 2.3 จากที่นั่งทั้งหมด ทัศนวิสัยในการมองจะตองไมบัง เวนเสียแต
วาฝายมาตรฐานของทองถิ่นนั้นรับรอง 
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แสดงลูกบาสเกตบอล 

3. ลูกบาสเกตบอล (Basketball) 
 3.1 การแขงขันระดับ 1 และ 2 ผิวของลูกบาสเกตบอลตองทําดวย
หนังแทหรือหนังเทียม /หนังที่ทําขึ้น/หนังสังเคราะห การแขงขัน   
ระดับ 3 ผิวของลูกบาสเกตบอลอาจจะทําดวยยาง 
 3.2 ผิวของลูกบาสเกตบอลจะตองไมเปนวัตถุมีพิษ หรือวัตถุซึ่งอาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการแพ ลูกบาสเกตบอลตองไมมีสวนประกอบ
ของโลหะหนัก หรือสีตะกั่ว 
 3.3 ลูกบาสเกตบอล : 
  ๏ เปนรูปทรงกลม สีสมหรือสีน้ําตาลออน เย็บตะเข็บเช่ือมตอกัน   
  ๏ มีตะเข็บ 8 หรือ 12 ตะเข็บ ความกวางของตะเข็บไมมากกวา 
6.35 มิลลิเมตร      
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 ๏ ลูกบาสเกตบอลจะขยายตัวเมื่อสูบลมเขาไป และเมื่อปลอยลงสูพื้น
จากความสูงโดยประมาณ 1.80 เมตร (1,800 มิลลิเมตร) วัดจากสวนลางของ
ลูกบาสเกตบอลและลูกบาสเกตบอลจะกระดอนขึ้นสูง 1.20-1.40 เมตร 
(1,200-1,400 มิลลิเมตร) วัดจากสวนบนสุดของ ลูกบาสเกตบอล 
 ๏ มีเครื่องหมายบอกขนาดของลูกบาสเกตบอลอยางชัดเจน 
 3.4 การแขงขันประเภททีมชายทุกรายการลูกบาสเกตบอล มีเสน    รอบวงไม
นอยกวา 749 มิลลิเมตร และไมมากกวา 780 มิลลิเมตร (ขนาดเบอร 7) และมี
น้ําหนักไมนอยกวา 567 กรัม และไมมากกวา 650 กรัม 
 3.5 การแข งขันประเภททีมหญิงทุกรายการลูกบาสเกตบอล                     
มีเสนรอบวงไมนอยกวา 724 มิลลิเมตร และไมมากกวา 737 มิลลิเมตร 
(ขนาดเบอร 6) และมีน้ําหนักไมนอยกวา 510 กรัม และไมมากกวา 567 กรัม
 3.6 การผลิต ตองผานการทดสอบ ตามรายละเอียดของการทดสอบ
ดังตอไปนี้ :  
 ๏ การทดสอบความแข็งแกรง ความยืดหยุนของวัสดุ 
 ๏ การทดสอบการสะสมความรอน 
 ๏ การทดสอบการรั่วของลิ้นที่สูบลม 
  ๏ การทดสอบการใชงาน 
 3.7 การแขงขันระดับ 1 และ 2 ฝายจัดการแขงขันจะตองเตรียมลูก
บาสเกตบอลไวอยางนอย 12 ลูกที่เปนแบบเดียวกัน ขนาดเดียวกัน 
สําหรับฝกปฏิบัติและอบอุนรางกาย 
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อุปกรณประกอบการตัดสิน 

 
1. นาฬิกาแขงขัน (Game Clock) 
 1.1 การแขงขันระดับ 1 และ 2  นาฬิกาแขงขันเรือนหลักจะ : 
 ๏ เปนระบบตัวเลขนบัถอยหลัง พรอมดวยสัญญาณเสียง อัตโนมัติ เมื่อ
สิ้นสุดชวงการเลนในขณะที่ตัวเลขแสดงตัวเลขศูนย (00:00) 
 ๏ สามารถแสดงเวลาที่เหลืออยูเปนนาที วินาที และ 1 ใน 10 
(1/10) ของวินาที อยางนอยในชวงนาทีสุดทาย 
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 ๏ ติดต้ังใหทุกคนที่เกี่ยวของกับเกมการแขงขันมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน รวมถึงผูชมดวย  
 1.2 ถานาฬิกาแขงขันเรือนหลักติดต้ังไวกึ่งกลางเหนือสนามแขงขัน 
จะตองมีนาฬิกาแบบเดียวกันเพิ่มขึ้นมาแตละดานของสนามดานหลัง 
ความสูงพอประมาณสามารถใหทุกคนที่เกี่ยวของกับเกมการแขงขัน
มองเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงผูชมดวย นาฬิกาแขงขันที่เพิ่มขึ้นนี้ 
สามารถแสดงเวลาที่เหลืออยูได  
 1.3 การแขงขันระดับ 1 และ 2 ระบบการควบคุมสัญญาณเสียง    
เมื่อกรรมการผูตัดสินสื่อสารกับผูควบคุมนาฬิกาแขงขัน สั่งใหนาฬิกา
แขงขันหยุด หรือสั่งใหนาฬิกาแขงขันเดิน ระบบนี้ใชกับการแขงขันทุก
เกมการแขงขัน แตอยางไรก็ตาม ในเวลาเดียวกันก็จะดําเนินการโดยผู
จับเวลาแขงขัน ปายคะแนนที่สหพันธบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) 
รับรอง จะตองมีระบบการควบคุมสัญญาณเสียงดวยมือ 
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แสดงปายคะแนนสําหรับการแขงขันระดับ 1 
2. ปายคะแนน (Scoreboard) 
 2.1 การแขงขันระดับ 1 และ 2 จะใชปายคะแนนขนาดใหญ 2 ชุด : 
 ๏ วางไวทายสนามแขงขันแตละดาน ถาตองการวางปาย
คะแนนไวกึ่งกลางเหนือสนามแขงขัน ตองไมแยกออกจากกัน           
ถาตองการแยกออกจากกันใหวางปายคะแนน 2 ชุดไวตรงขามกัน    
 ๏ ติดต้ังใหทุกคนที่ เกี่ยวของกับเกมการแขงขัน สามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงผูชมดวย ในกรณีถายทอดโทรทัศน 
ตองมีหลักประกันวาจะเสนอเหตุการณอยางชัดเจนทุกเวลา ระหวาง
เกมการแขงขัน การอานขอมูลตาง ๆ จะตองตรงกับตัวเลขบนปาย
คะแนน  
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 2.2 แผงควบคุมนาฬิกาแขงขันจะมีไวสําหรับผูจับเวลาแขงขัน และแยกแผง
ควบคุมคะแนนออกไปไวสําหรับผูชวยผูบันทึกคะแนน           แผงควบคุมแตละ
แผงจะตองทําใหงายตอการแกไขในกรณีที่ขอมูลไมถูกตอง และตองมีการเก็บ
ขอมูลเกมการแขงขันไวอยางนอย 30 นาท ีคียบอรดของเครื่องคอมพิวเตอรไม
เหมาะที่ใชทําเปนแผงควบคุม 
 2.3 ปายคะแนนจะประกอบดวย และ/หรือ จะแสดงสิ่งตอไปนี้ : 
 ๏ นาฬิกาแขงขัน ตัวเลขนับถอยหลัง 
 ๏ คะแนนของแตละทีม และในการแขงขันระดับ 1 ตองเพิ่ม
คะแนนของผูเลนแตละคนดวย 
 ๏ หมายเลขของผูเลนแตละคนและในการแขงขันระดับ 1 ตอง
ตรงกันกับ ช่ือ-สกุล ของผูเลน 
 ๏ ช่ือทีม 
  ๏ จํานวนการกระทําฟาลวของผูเลนแตละคนในทีม ครั้งที่ 1   
ถึง 5 ดวยความสูงไมนอยกวา 135 มิลลิเมตร ครั้งที่ 5 จะแสดงดวยแสง
สีแดงหรือ สีสม อาจจะเพิ่มไฟกระพริบ   5 วินาที 
 ๏ จํานวนฟาลวทีม จาก ครั้งที่ 1 ถึง 5 หยุดที่ตัวเลข 5 
 ๏ จํานวนชวงการเลน จากชวงการเลนที่ 1 ถึง 4  และ E สําหรับ
ชวงตอเวลาพิเศษ 
 ๏ จํานวนเวลานอกตอครึ่งเวลา จาก 0 ถึง 3 
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 ๏ ลูกศรช้ีทิศทางการสงบอลเขาเลน สําหรับทีมที่ไดสิทธ์ิ      
สงบอลเขาเลนจากการสลับกันครอบครองบอลในกรณีสถานการณ
การเลนลูกกระโดด 
 ๏ นาฬิกาสําหรับเวลานอก (เปนทางเลือก) นาฬิกาแขงขันตอง
ไมนํามาใชเปนนาฬิกาเวลานอก 
 2.4 การแขงขันระดับ 1 และ 2 : 
 ๏ ขอมูลที่แสดงบนปายคะแนน จะตองเปนแสงสีสวาง            
ที่แตกตางกัน 
 ๏ พื้นหลังของปายคะแนน จะตองเปนสีทึบ 
 ๏ นาฬิกาแขงขันและคะแนน ที่แสดงบนปายคะแนนจะตองมี
ความสูงอยางนอย 300 มิลลิเมตร กวางอยางนอย 150 มิลลิเมตร (การ
แขงขันระดับ 1) และความสูงอยานอย 250 มิลลิเมตร กวางอยางนอย 
125 มิลลิเมตร(การแขงขันระดับ 2)  
 ๏ จํานวนฟาลวทีมและชวงการเลน จะมีความสูงอยางนอย 250 
มิลลิเมตร กวางอยางนอย 125 มิลลิเมตร 
  ๏ ปายคะแนน นาฬิกาแขงขัน คะแนน และเครื่องจับเวลา 24 
วินาที สามารถปรับมุมไดอยางนอย 130 องศา 

 2.5 ปายคะแนน :  
 ๏ จะตองไมมีขอบที่แหลมหรือคม 
 ๏ จะตองติดต้ังอยางมั่นคง 
 ๏ จะตองมีระบบปองกัน ถาจําเปน ซึ่งตองไมทําใหคุณสมบัติ
ของปายคะแนนลดลง 
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แสดงเคร่ืองจับเวลา 24 วนิาที นาฬิกาแขงขันที่ทําข้ึนใหมและแสงสีแดง 
3. เคร่ืองจับเวลา 24 วินาที (Twenty-four Second Device) 
 3.1 เครื่องจับเวลา 24 วินาที จะตองมี : 
 ๏ แผงควบคุมแยกออกมาสําหรับผูจับเวลา 24 วินาที พรอมดวย
สัญญาณเสียงดังอัตโนมัติ เพื่อแจงใหทราบวาสิ้นสุดชวงเวลา 24 วินาที 
เมื่อแสดงตัวเลขศูนย (0) 
 ๏ ตัวเลขนับถอยหลัง ทําใหทราบเวลาที่เหลืออยู 
 3.2 เครื่องจับเวลา 24 วินาที : 
 ๏ เริ่มเดินจาก 24วินาที 
 ๏ หยุดและแสดงเวลาเปนวินาทีที่เหลืออยู 
 ๏ เริ่มเดินใหมจากเวลาที่หยุด 
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 3.3 เครื่องจับเวลา 24 วินาที จะตอเช่ือมกับนาฬิกาแขงขัน เมื่อ : 
 ๏ นาฬิกาแขงขันหยุด เครื่องจับเวลา 24 วินาที จะหยุดเดินดวย 
 ๏ นาฬิกาแขงขันเริ่มเดิน เครื่องจับเวลา 24 วินาที จะเดิน      
ดวยการควบคุมดวยมือของผูจับเวลา 24 วินาที 
 ๏ เครื่องจับเวลา 24 วินาที หยุดและมีสัญญาณเสียงดังขึ้น 
นาฬิกาแขงขันจะยังคงเดินตอไป และอาจจะหยุด ถาจําเปนดวยการ
ควบคุมดวยมือของผูจับเวลาแขงขัน 
 3.4 เครื่องจับเวลา 24 วินาที ตองมีนาฬิกาแขงขันที่ทําเพิ่มขึ้นและ
แสงสีแดงสดใสจะ : 
 ๏ อยูบนโครงสรางยึดกระดานหลังแตละดาน เหนือขึ้นไป และ
เยื้องไปดานหลังกระดานหลัง  อยางนอย 30 เซนติเมตร (300 
มิลลิเมตร)  หรือแขวนจากเพดาน  
  ๏ สีของตัวเลข 24 วินาที กับสีของตัวเลขนาฬิกาแขงขันที่ทํา
เพิ่มขึ้นตองแตกตางกัน 

 ๏ การแขงขันระดับ 1 ตองมีเครื่องจับเวลา 24 วินาที 3 หรือ 4 
เครื่อง (สามารถใชกับการแขงขันระดับ 2 และ 3 ได) เพื่อใหทุกคน     
ที่เกี่ยวของกับเกมการแขงขันมองเห็นอยางชัดเจน รวมถึงผูชมดวย 
 ๏ เครื่องจับเวลา 24 วินาที  ทั้ ง  3 เครื่อง  บนโครงสราง             
ยึดกระดานหลัง ตองมีน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 80 กิโลกรัม 
 ๏ ผานการทดสอบตามมาตรฐาน DIN 18032-3 การปองกัน   
ตอการทําใหเกิดความเสียหาย โดยถูกลูกบอลกระแทก 
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 3.5 แสงสวางบนเครื่องจับเวลา 24 วินาที : 
 ๏ เปนสีแดงสดใส 
 ๏ มีแสงสวางเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่สัญญาณเสียงนาฬิกา
แขงขันดังขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาการเลนในชวงการเลนนั้น 
 มีแสงสวางเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่สัญญาณเสียงเครื่องจับเวลา          
24 วินาทีดังขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาการเลนในชวงเวลา 24 วินาที 
         
4. สัญญาณเสียง (Signals) 
 4.1 จะตองมีสัญญาณเสียงอยางนอย 2 เสียง ซึ่งมีเสียงที่แตกตางกัน
อยางชัดเจนและมีเสียงดังมากพอ : 
  ๏ สัญญาณเสียงหนึ่งสําหรับผูจับเวลาแขงขันและผูบันทึก
คะแนน เปนเสียงที่ดังอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเวลาการแขงขันในชวง    
การเลนนั้น ผูจับเวลาแขงขันและผูบันทึกคะแนนจะควบคุมดวยมือ 
เมื่อตองการแจงใหผูตัดสินทราบวามีเหตุการณเกิดขึ้น 

 ๏ อีกสัญญาณเสียงหนึ่งสําหรับผูจับเวลา 24 วินาที  จะดัง
อัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดชวงเวลา  24 วินาที 
 4.2 สัญญาณเสียงทั้ง 2 เสียง จะตองมีเสียงดังมากพอที่จะไดยิน
ภายใตเสียงรบกวน หรือสามารถปรับเสียงใหดังขึ้นอีกได การปรับ
เสียงจะตองปรับตามขนาดของสนามแขงขัน และเสียงเชียรของผูชม 
ระดับเสียงสูงสุดอยูในระดับ 120 เดซิเบล ในระยะ 1 เมตร จากแหลง 
กําเนิดของเสียง ระบบการสื่อสารภายในสนามแขงขันจะตองมีคุณภาพ 
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5. ปายฟาลวของผูเลน (Player Foul Markers) 
 ปายฟาลวของผูเลน จํานวน 5 อัน สําหรับผูบันทึกคะแนน : 
 ๏ พื้นสีขาว 
 ๏ ตัวเลขสูง 20 เซนติเมตร (200 มิลลิเมตร) และกวาง              
10 เซนติเมตร (100 มิลลิเมตร) 
 ๏ ตัวเลขจาก 1 ถึง 5 (ตัวเลข 1 ถึง 4 เปนสีดํา และตัวเลข 5 เปนสีแดง) 
6. อุปกรณฟาลวทีม (Team Foul Markers) 
 6.1 อุปกรณฟาลวทีม 2 ชุด สําหรับผูบันทึกคะแนน  จะตอง : 
 ๏ เปนสีแดง 
  ๏ มีความสูงอยางนอย 35 เซนติเมตร (350 มิลลิเมตร) และกวาง
อยางนอย 20 เซนติเมตร (200 มิลลิเมตร) 
 ๏ วางไวในตําแหนงแตละดานของโตะบันทึกคะแนนใกลที่นั่งทีม 
เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยวของกับเกมการแขงขันมองเห็นไดอยางชัดเจน 
รวมถึงผูชมดวย  
 ๏ ใชแสดงแทนตัวเลข 5 เมื่อทีมกระทําฟาลวครบ 5 ครั้ง เปน
การแสดงวาไดกระทําฟาลวครบจํานวนจะตองถูกลงโทษ 
 6.2 อุปกรณที่เปนไฟฟาหรือเครื่องอิเลคทรอนิกส สามารถใชได 
แตในการผลิตจะตองมีรายละเอียดที่สอดคลองกัน 
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แสดงเคร่ืองช้ีทิศทางการสลับกันครอบครองบอล 
7 .  เค ร่ือ ง ช้ี ทิศท าง ก ารส ลับกัน ครอ บค รอ งบ อ ล  ( Alternating 
Possession Indiccator) 
 7.1 เครื่องช้ีทิศทางการสลับกันครอบครองบอล จัดเตรียมไว
สําหรับผูบันทึกคะแนนจะตอง : 
 ๏ มีลูกศรยาวอยางนอย 10 เซนติเมตร (100 มิลลิเมตร) และสูง
อยางนอย 10 เซนติเมตร (100 มิลลิเมตร) 
  ๏ จัดวางลูกศรไวดานหนาเมื่อเปดสวิทยจะใหแสงสวางสีแดง
สดใสช้ีทิศทางการครอบครองบอล 

 ๏ การวางใหวางในตําแหนงกึ่งกลางโตะบันทึกคะแนน และ
จะตองใหผูที่ เกี่ยวของกับเกมการแขงขันมองเห็นไดอยางชัดเจน 
รวมถึงผูชมดวย  
 7.2 การแขงขันระดับ 1  ที่ปายคะแนนจะตองมีลูกศรช้ีทิศ
ทางการครอบครองบอล ช้ีเพื่อแสดงทีมที่ไดสิทธ์ิการครอบครองบอล
ครั้งตอไป 
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน 
 

   
 

  
 

หองพักนักกีฬา 
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หองเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายนักกีฬา 

   

 

หองประชุม 
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หองพยาบาล  

 
ชุดกูภัยฉุกเฉิน 
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