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คํานํา 
คูมือมาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิสฉบับนี้จัดทําขึ้น

เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิสของ
หนวยงาน องคกรหรือสถาบันตางๆ ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสใหมี
ความสมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความรวมมือในการ
จัดทําตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จาก นายนิวัฒน เสมาเงิน ผูช้ีขาดกีฬา      
เทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ ประธานผูตัดสินและผูช้ีขาดสมาคมเทเบิลเทนนิส
แหงประเทศไทยและที่ปรึกษาสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย นายณัฐวุฒิ        
เรืองเวส ผูช้ีขาดกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ เลขาธิการสมาคมเทเบิลเทนนิส
แหงประเทศไทย กอนนําเสนอขอรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทยตามลําดับ 

การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตองดําเนินการ
ดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทั้งนี้ เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬาและผูมีสวน
เกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ ดังนั้น 
มาตรฐานของสนามแขงขันและอุปกรณกีฬา  จึงนับเปนองคประกอบสําคัญในการ
จัดการแขงขันกีฬาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 

หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550  ซึ่งอาจมีการปรับปรุงตอไป เนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกา ตามที่ สหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติกําหนด  
ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเปนอยาง
สูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแกการพัฒนาวงการกีฬาของชาติฉบับ
นี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยดี 

กองมาตรฐานกีฬา 
 



คําจํากัดความ 
 

อุปกรณกีฬา (Sport Equipment) หมายถึง ผลิตภัณฑที่เปนวัสดุ 
สิ่งของ เครื่องมือ และ   สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใชในการเลน 
ฝกซอม และการแขงขันกีฬาของนักกีฬา เจาหนาที่ ผูตัดสิน และผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองหรือไมขัดแยงกับระเบียบการแขงขันและ
กติกา ที่สหพันธกีฬาระหวางประเทศในชนิดกีฬานั้น ๆ กําหนดไว 
 สนามกีฬา (Sport Field and Stadium) หมายถึง พื้นที่ และ/หรือ
สิ่งปลูกสรางที่กําหนดขึ้นเพื่อใชอํานวยประโยชนในการเลน ฝกซอมและ
จัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน เจาหนาที่ผูตัดสินและผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย  ซึ่งสอดคลองหรือไมขัดแยงกับระเบียบการแขงขัน
และกติกากีฬาตามเงื่อนไขของสหพันธกีฬาระหวางประเทศ 
 สนามแขงขันกีฬา (Sport Field and Stadium for Competition)   
หมายถึงบริเวณ พื้นที่และ/หรือสิ่งปลูกสราง ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการ
จัดการแขงขันกีฬา และอํานวยความสะดวกใหผูชมนักกีฬา ผูฝกสอน 
เจาหนาที่ ผูตัดสิน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองตามระเบียบ
การแขงขันและกติกากีฬาของสหพันธกีฬาระหวางประเทศชนิดนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หนา 

1. มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 สภาพสนามแขงขันเทเบิลเทนนิส    1 
2. อุปกรณประกอบการแขงขัน         
 โตะเทเบิลเทนนิส        3 
 สวนประกอบของตาขาย        4 
 ลูกเทเบิลเทนนิส         5 
 เกาอี้ผูตัดสิน/โตะต้ังปายพลิกคะแนน      6 
 กลอง/ตะกราใสผาเช็ดเหงื่อ       7 
 หมายเลขประจําโตะ        8 
 แผงกั้นลูก         9 
 ยางปูพื้นสนามแขงขัน       10 
3. อุปกรณประกอบการตัดสิน                                                                                                             

ที่วัดตาขาย/เหรียญเสี่ยงสิทธิ     12 
นาฬิกาจับเวลา/การดสี (ใบขาว ใบเหลือง ใบแดง)    

4.  หองตางๆ ภายในสนามแขงขัน          13-16                                                          
 ภาพแสดงองคประกอบตาง ๆ ในสนาม         17-22 
   

 
 
 
 
 
 
 



 

         
มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 

(STANDARD OF FIELD AND EQUIPMENT OF TABLETENNIS) 

 
1.  สภาพสนามแขงขันเทเบิลเทนนิส  
 1.1  พื้นที่การแขงขันตอโตะเทเบิลเทนนิส 1 ตัว จะตองเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา มีความกวางไมนอยกวา 7 เมตร ความยาวไมนอยกวา       
14  เมตร  ดังนั้น บริเวณที่แขงขัน กรณีต้ังโตะแขงขันเกิน 10 ตัว จะมี
พื้นที่ไมนอยกวา  980  ตารางเมตร รวมพื้นที่ที่นั่งของผูฝกสอน พื้นที่
เลือกลูกเทเบิลเทนนิส พื้นที่จับสลากสงรายช่ือประเภททีม  พื้นที่
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายตางๆ แลว ควรมีพื้นที่ประมาณ                 
1,500  ตารางเมตร 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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  1.2  ความสูงของเพดานหองแขงขันรวมถึงแหลงกําเนิดของแสงสวาง 

จะตองอยูสูงกวาพื้นสนามไมนอยกวา 5 เมตร 
     1.3  อุณหภูมิในสนามแขงขันตองตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวา
อุณหภูมิภายนอก 5 องศาเซลเซียส ความเร็วลมตองนอยกวา  10  
เซนติเมตร ตอวินาที และมีระดับเสียงรบกวนไมเกิน 65 เดซิเบล 
     1.4  บริเวณรอบๆ สนามแขงขันจะตองไมมีแสงสวางสองเขามา
รบกวนสายตาผูเลน 
     1.5  พื้นสนามแขงขันจะตองไมเปนสีสวาง สะทอนแสงและลื่น 
จะตองเปนพื้นไมแบบหยุนตัวได หรืออาจปูทับดวยพื้นยางเทเบิลเทนนิส
ที่ไดรับการรับรองจากสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
    1.6  แสงสวางในสนามแขงขันเมื่อวัดจากพื้นผิวโตะเทเบิลเทนนิส 
จะตองมีความเขมของแสงสม่ําเสมอไมนอยกวา 1,000 ลักซ และแสง
สวางในสวนอื่นๆ ของพื้นสนามแขงขันไมนอยกวา 500 ลักซ เวนแตมี
การถายทอดโทรทัศนควรมีความเขมของแสงบนพื้นผิวโตะเทเบิลเทนนิส
ต้ังแต 1,500 ลักซขึ้นไป การวางตําแหนงโคมไฟควรใหแสงสวางกระจาย
ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่สนามแขงขันในแตละโตะ 
     1.7  ตองจัดสถานที่เฉพาะไวสําหรับทากาวเพื่อติดยางที่หนาไมเทเบิล
เทนนิส โดยเปนพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไดดี และหามทากาวบริเวณอื่น
ในสนามแขงขัน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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อุปกรณประกอบการแขงขัน 

 
โตะเทเบิลเทนนิส 

2. อุปกรณประกอบการแขงขัน 
 2.1  โตะเทเบิลเทนนิส (The Table) 
      2.1.1  เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีความยาว 2.74 เมตร ความกวาง       
1.525  เมตร ความสูง 76 เซนติเมตร 
      2.1.2  ตองมีลักษณะการกระดอนสม่ําเสมอ เมื่อเอาลูกเทเบิล
เทนนิสมาตรฐานปลอยจากความสูงระดับ 30 เซนติเมตร ลูกจะกระดอน
ขึ้นจากพื้นผิวโตะประมาณ 23 เซนติเมตร 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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      2.1.3  ขอบดานบนของพื้นผิวโตะทั้ง 4 ดาน เปนเสนขาวขนาด
กวาง 2  เซนติเมตร ดานยาวทั้ง 2 ดาน เรียกวา “ เสนขาง ”  ดานกวางทั้ง 2 
ดาน เรียกวา “ เสนสกัด ” สําหรับการแขงขันประเภทคูในแตละแดนจะ
ถูกแบงออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน ดวยเสนสีขาวมีขนาดกวาง 3 มิลลิเมตร 
โดยขีดขนานกับเสนขาง เรียกวา “ เสนกลาง ” 
      2.1.4  โตะเทเบิลเทนนิสที่ใชสําหรับการแขงขันจะตองไดรับการ
รับรองจากสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

 
ตาขาย 

 2.2  สวนประกอบของตาขาย (The Net Assembly)  
      2.2.1  ตาขายประกอบดวย ตาขาย ที่แขวน เสาต้ัง รวมไปถึงที่จับ
ยึดกับโตะเทเบิลเทนนิส   
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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      2.2.2  ระดับตาขายสูงจากผิวโตะเทเบิลเทนนิส 15.25 เซนติเมตร 
และยื่นออกไปจากเสนขางโตะถึงตัวเสาดานละ 15.25 เซนติเมตร     
       2.2.3  ตาขายที่ใชสําหรับแขงขันจะตองเปนยี่หอและชนิดที่ไดรับ
การรับรองจากสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

 
ลูกเทเบิลเทนนิส 

     2.3  ลูกเทเบิลเทนนิส  
      2.3.1  จะตองกลมและมีเสนผาศูนยกลาง 40 มิลลิเมตร น้ําหนัก  
2.7  กรัม ทําดวย เซลลูลอยดหรือวัสดุพลาสติกอื่นใดที่คลายคลึงกัน มีสี
ขาวหรือสีสม และเปนสีดาน  
      2.3.2  ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใชสําหรับแขงขันจะตองเปนยี่หอและ
ชนิดที่ไดรับการรับรองจากสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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เกาอี้ผูตัดสิน 

 2.4  เกาอี้ผูตัดสิน เปนเกาอี้สําหรับผูตัดสินใชนั่งปฏิบัติหนาที่ มีความ
สูงประมาณ 1 เมตร ต้ังอยูดานขางของโตะเทเบิลเทนนิสในแนวเดียวกับ
ตาขายและอยูหางจากโตะเทเบิลเทนนิส 2-3 เมตร มีที่วางอุปกรณสําหรับ
การตัดสินหรือใบบันทึกคะแนน และควรทําแบบปด- เปดได 

 
โตะต้ังปายพลิกคะแนน 

 2.5  โตะต้ังปายพลิกคะแนน เปนโตะพรอมเกาอี้นั่งสําหรับเจาหนาที่
ควบคุมคะแนนต้ังอยูดานขางของโตะเทเบิลเทนนิสในแนวเดียวกับตา
ขายและอยูหางจากโตะ 2-3 เมตร อยูดานตรงขามกับผูตัดสิน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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กลอง/ตะกราใสผาเช็ดเหง่ือ 

 2.6  กลอง/ตะกราใสผาเช็ดเหงื่อ เปนภาชนะสี่เหลี่ยมมีขาต้ังจัดวาง    
ไวใกลกับโตะผูตัดสินหรือผูชวยผูตัดสิน ใชสําหรับใสผาเช็ดเหงื่อของ
นักกีฬาระหวางการแขงขัน  ผูตัดสินสามารถอนุญาตใหนักกีฬาเช็ดเหงื่อ
ไดเมื่อแขงขันครบทุกๆ 6 คะแนน และระหวางการเปลี่ยนแดนในเกม
สุดทาย  
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หมายเลขประจําโตะ 

 2.7  หมายเลขประจําโตะ เปนปายระบุตัวเลขมีขนาด 20 x 30 เซนติเมตร 
เพื่อบอกลําดับของโตะเทเบิลเทนนิสแตละตัวที่ใชแขงขันวาอยูใน
ตําแหนงใดของสนามแขงขัน โดยปกติจะตองกําหนดจํานวนโตะและ
หมายเลขโตะไวในผังสนามแขงขัน 
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แผงกั้นลูก 

      2.8  แผงกั้นลูก เปนอุปกรณที่ใชปองกันการกระดอนไปไกลของลูก 
เทเบิลเทนนิสและใชกําหนดพื้นที่สําหรับแขงขัน ของโตะเทเบิลเทนนิส      
แตละตัว ซึ่งมีขนาด 7 เมตร x 14 เมตร โดยใชแผงกั้นลูกปดลอมพื้นที่ไว
ทุกดาน  แตละแผงมีความยาวไมเกิน 1.5 เมตร สูงประมาณ 75 เซนติเมตร 
ใชผาหรือวัสดุสังเคราะหคลุมทับแผงกั้นลูก มีขาต้ังที่ไมเปนอันตรายแก
นักกีฬา  
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ยางปูพื้นสนามแขงขัน 

2.9 ยางปูพื้นสนามแขงขัน เปนวัสดุสังเคราะหหรือพื้นยางใชสําหรับ
ปูพื้นสนามแขงขันเทเบิลเทนนิสทั้งหมดเพื่อสรางความยึดหยุนและความ
สะดวกในการเคลื่อนไหวใหกับนักกีฬา ยางปูพื้นสนามแขงขันจะตอง
เปนยี่หอและชนิดที่ไดรับการรับรองจากสหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 
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