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คํานํา 

 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาของหนวยงาน 
องคกร หรือสถาบันตาง ๆ  ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส ใหมีความ
สมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความรวมมือในการ
จัดทําตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จากนายอนุชิต  พรหมประกาย                
ผูตัดสินเทนนิสของสหพันธเทนนิสนานาชาติ(ITF) อดีตอนุกรรมการคัดเลือก
บุคลากรเทนนิสอาชีพการกีฬาแหงประเทศไทย กอนนําเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาของ
การกีฬาแหงประเทศไทย ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุง ตอไป 
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/
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. มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
 ตามกติกาของสหพันธเทนนิสนานาชาติ  
  ขนาดสนามเทนนิส   1   
 สนามเทนนิส   2 
 ตาขาย   3 
 เสาขึงตาขาย   4 
 ไมค้ําตาขาย   5 
 เสนเสิรฟ   7 
 ขีดกึ่งกลาง   8 
 เสนคอรต    10 
 ขอแนะนําในการกําหนดจุดตีเสนคอรต    11 
        ลูกเทนนิส    15 
 ไมเทนนิส    18 
2. อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 
 เกาอี้กรรมการผูตัดสิน    21 
 เกาอี้นักกีฬา/เกาอี้ผูกํากับเสน    22 
 รมกันแดด/ผาปดทายสนาม    23 
 เครื่องวัดความเร็วของลูกเทนนิสในการเสิรฟ/ 
 อุปกรณเช็ดสนาม     24 



  
   หนา 
3. อุปกรณประกอบการตัดสิน 
 ปายแสดงผลการแขงขัน    25 
 ปายแสดงผลแบบอิเล็คทรอนิคส    26     
 เอกสารประกอบการตัดสิน    27   
4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน 
 หองพักนักกีฬา    29 
 หองกรรมการจัดการแขงขัน    30 
 หองประชุม/หองสื่อมวลชน    31 
  หองปฐมพยาบาล/เครื่องขยายเสียง    32 
  ปายประชาสัมพันธ/ ไฟสองสวาง    33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

         
 มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 

STANDARD OF COURT AND EQUIPMENT OF TENNIS 
มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 

ของสหพันธเทนนิสนานาชาติ WWW.ITFTENNIS.COM 
ขนาดสนามเทนนิส 

 
ขนาดสนามเทนนิสมาตรฐาน  

 สนามเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว 78 ฟุต (23.77 ม.) กวาง 27 ฟุต 
(8.23 ม.) สําหรับการเลนเดี่ยว และกวาง 36ฟุต (10.97 ม.) สําหรับการ

เลนคู  

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 



         
 
 

 

สนามเทนนิส 

 สนามจะถูกแบงขวางตรงกึ่งกลางดวยตาขายที่แขวนอยูบน
เชือกหรือลวดโลหะ ที่พาดผานเสา หรือยึดติดกับเสา 2 ตน ที่ความสูง 
3 ?  ฟุต (1.07 ม.) ตาขายตองกั้นขวางตลอดแนวระหวางเสาทั้งสอง 
และตองมีขนาดชองตาขายเล็กพอที่จะกันลูกไมใหลอดผานได  
 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         
 

  

   
ตาขายเทนนิส 

ตาขาย 
 1. ความสูงของตาขาย 3 ฟุต (0.914 ม.) วัดที่ตรงจุดกึ่งกลางซึ่งมี
แถบผารั้งลงมาใหตึง มีแถบปลอกผาคลุมเหนือเชือกหรือลวดโลหะ 
ดานบนสุดของตาขาย  แถบผาที่ใชรั้งและแถบปลอกผาตองเปนสีขาว
ตลอดทั้งผืน 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         
 2. เชือกหรือลวดโลหะตองมีเสนผาศูนยกลางสูงสุดไมเกิน 1/3 นิ้ว 
(0.8 ซม.)  
 3. แถบผาที่ใชรั้งตองมีความกวางสูงสุดไมเกิน 2 นิ้ว (5 ซ.ม.) 
 4. แถบปลอกผาจะตองหอยตํ่าลงมาระหวาง 2- 2 ?  นิ้ว (5.00-6.35 
ซ.ม.) ทั้งสองดานของตาขาย 

 
เสาขึงตาขาย 

 ในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตองมีขนาดความกวางไมเกินดานละ        
6 นิ้ว(15 ซ.ม.)หรือเสากลมตองมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 6 นิ้ว(15 ซ.
ม.) 
 สําหรับการเลนคู  จุดกึ่งกลางของเสาขึงตาขายตองอยูหางจากขอบ

นอกของสนามคู 3 ฟุต (0.914 ม.)ทั้งสองขาง   ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         

 
ไมคํ้าตาขาย 

 ในรูปทรงสี่เหลี่ยมตองมีขนาดความกวางไมเกินดานละ 3 นิ้ว 
(7.5 ซม.) หรือเสากลมตองมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 3 นิ้ว (7.5 ซ.ม.) 
 สวนเกินของเสาหรือไมค้ําตาขายที่ยื่นเลยสวนบนสุดของเชือก
ขึงตาขายตองไมเกิน 1 นิ้ว(2.5 ซ.ม.) 
 การเลนเดี่ยว ถาใชตาขายสนามเดี่ยว จุดกึ่งกลางของเสาขึง    
ตาขายตองอยูหางจากขอบนอกของสนามเดี่ยว 3 ฟุต (0.914 ม.)        
ทั้งสองขาง แตถาใชตาขายสําหรับสนามคู จะตองใชไมค้ํา 2 อัน ค้ํายัน
ตาขายใหมีความสูง 3 ?   ฟุต (1.07 ม.) โดยที่จุดกึ่งกลางของไมค้ํา ตอง
อยูหางจากขอบนอกของสนามเดี่ยว 3 ฟุต (0.914 ม.) ทั้งสองขาง  

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอปุกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         
 

 
เสนที่ปลายสุดของสนามเรียก “เสนหลัง” (Base-Lines) 

  
 

   
 เสนที่อยูดานขางของสนามเรียก “เสนขาง” (Side-Lines) 
  
 
 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         

 
เสนเสิรฟ 

 เสนที่ลากจากเสนขางของสนามเดี่ยวขนานกับตาขายที่ระยะหาง 21 ฟุต 
(6.40 ม.)จากตาขาย ทั้งสองดาน เสนทั้งสองนี้เรียกวา “เสนเสิรฟ” (Service-Lines)  

 
  พื้นที่ภายในเสนเสิรฟกับตาขายทั้งสองดานจะถูกแบงออกเปน
สองสวนเทาๆกัน ดวยเสนกึ่งกลางเสนเสิรฟ(Centre-Service-Lines) 
เรียกวา“สนามเสิรฟ” เสนกึ่งกลางเสนเสิรฟขนานและอยูตรงกึ่งกลาง
ของเสนขางทั้งสอง 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         
 

 

 
ขีดกึ่งกลาง 

เสนหลังแตละเสนถูกแบงครึ่งดวย “ขีดกึ่งกลาง” (Centre-Mark)         
ยาว 4 นิ้ว(10 ซ.ม.) ที่ลากขนานกับเสนขางเขาไปในสนาม  
 เสนกึ่งกลาง เสนเสิรฟ และ ขีดกึ่งกลางเสนหลัง ตองมีขนาด

ความกวาง 2 นิ้ว (5 ซ.ม.)  
 เสนอื่นๆในสนามจะตองมีความกวางระหวาง 1 นิ้ว (2.5 ซ.ม.) 

ถึง 2 นิ้ว (5 ซ.ม.) ยกเวนเสนทายสนามที่มีความกวางไดถึง4 
นิ้ว (10 ซ.ม.) 

 การวัดขนาดสนามทั้งหมดจะวัดไปถึงขอบนอกของเสนและ
เสนทุกเสนของสนามตองมีสีเดียวกัน และมีสีตัดกับสีของพื้นสนาม 

 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         

ไมอนุญาตใหมีการโฆษณาบนพื้นสนาม ตาขาย แถบรั้ง ปลอก
คลุมสายขึงตาขาย เสา หรือไมค้ําตาขาย ยกเวน  

1. อนุญาตใหมีการโฆษณาบนตาขาย ตราบเทาที่ติดอยูบนสวน
ของตาขายภายในระยะ 3 ฟุต (0.914 ม.)จากศูนยกลางของเสาขึงตาขาย 
และตองไมรบกวนสายตาของนักกีฬาหรือสภาพการแขงขัน  

2. อนุญาตใหมีการโฆษณาหรือมีเครื่องหมายหรือวัสดุอื่นติดต้ัง
ทางดานหลังหรือดานขางของสนามได แตตองไมรบกวนสายตาของ
นักกีฬาหรือสภาพการแขงขัน 

3. อนุญาตใหมีการโฆษณาหรือมีเครื่องหมายหรือวัสดุอื่นวาง
บนพื้นสนามนอกเสนเขตสนามออกไปได แตตองไมรบกวนสายตา
ของนักกีฬาหรือสภาพการแขงขัน 

4.  แมจะอนุญาตตามขอ 1, 2 และ 3 ก็ตาม แตการโฆษณา 
เครื่องหมาย หรือวัสดุใดๆที่ติดอยู ดานหลัง ดานขาง บนพื้นสนามนอก
เสนเขตสนาม จะตองไมมีสวนที่เปนสีขาว สีเหลือง หรือสีออนอื่นๆที่
อาจจะรบกวนสายตาของนักกีฬาหรือสภาพการแขงขัน 

5. ไมอนุญาตใหมีการโฆษณาหรือเครื่องหมายหรือวัสดุอื่นๆ 
บนพื้นสนามภายในเสนเขตสนาม 

 
 
ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เสนคอรต 

เสาขึงตาขาย 

เสนขางคอรตคู 

เสนขางคอรตเดี่ยว 
 

เสนขางคอรตคู 

เสนขางคอรตเดี่ยว 

 

เสนเสิรฟ 

เสนหลัง 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

เสนหลัง 

เสนเสิรฟ 

เสาขึงตาขาย 

เสนขางคอรตคู 

เสนขางคอรตเด่ียว 

เสนขางคอรตคู 
 

เสนขางคอรตเด่ียว 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



     
     

ขอแนะนําในการกําหนดจุดตีเสนคอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีนี้ใชสําหรับคอรตรวมที่ใชเลนทั้งประเภทเดี่ยวและคู   
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เริ่มดวยการเลือกตําแหนงตาขาย ลากเสนยาว 42 ฟุต (12.80 ม.)              
ทําเครื่องหมายไวทีจุ่ดกึ่งกลางเสน ( เครื่องหมาย X ในรูป) แลววัดระยะจากจุดนี้
ไปยังจุดตางๆ แลวทําเครื่องหมายเอาไว: 
 ที่ระยะ 13’6” (4.11 ม.) จุด a,b เปนจุดที่ตาขายผานเสนขางคอรตเดี่ยว 
 ที่ระยะ 16’6” (5.03 ม.) จุด n,n  เปนจุดศูนยกลางของไมค้ําตาขาย  
 ที่ระยะ 18’0” (5.48 ม.) จุด A,B เปนจุดที่ตาขายผานเสนขางคอรตคู 
 ที่ระยะ 21’0” (6.40 ม.) จุด N,N เปนตําแหนงจุดศูนยกลางของเสาขึงตา
ขาย ซึ่งเปนปลายเสนที่ลากไวยาว 42’0” (12.80 ม.) แตแรก 

ตอกหมุดที่จุด A  และ B ยึดปลายเทปวัดระยะ 2 เสนที่หมุดนี้ 
เสนแรกจะวัดระยะเสนทแยงมุมของครึ่งคอรตที่ 53’1”(16.18 ม.) และ
เทปอีกเสน(วัดเสนขาง)ที่ระยะ  39’0” (11.89 ม.) ดึงเทปวัดใหตึงทั้ง 2 
เสน ใหเทปทั้ง 2 ตัดกันที่ระยะดังกลาวกําหนดเปนจุด C ซึ่งจะเปนจุดที่
เปนมุมของคอรตมุมหนึ่ง ใหวัดแบบเดิมทางอีกดานหนึ่ง ก็จะไดจุด D 
ใหทดสอบความถูกตองดวยการวัดเสน CD ซึ่งก็คือเสนทายคอรต ควร
ยาว 36’0” (10.97 ม.) และควรทําเครื่องหมายทีจุดกึ่งกลางของเสนนี้ 
คือจุด J และระยะที่ปลายเสนขางคอรตเดี่ยว จุด c ไป d และจุด c ไป D 
ควรเปน 4’6” (1.37 ม.) ทั้งคู 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 



         

เสนกลางเสนเสิรฟและเสนเสิรฟกําหนดจุดไดจากจุด F,H,G 
ซึ่งไดจากการวัดระยะ 21’0” (6.40 ม.) จากเสนแนวตาขายไปตามเสน 
bc ,XJ,ad ตามลําดับ  
ใชวิธีเดียวกันนี้กับอีกดานหนึ่งของคอรต 

ถาตองการทําเฉพาะคอรตเดี่ยว ไมตองกําหนดจุดของเสนนอก
จุด a,b,c,d แตก็สามารถวัดไดเหมือนวิธีขางบน  จุดที่มุมของเสนทาย
คอรต c,d สามารถหาไดดวยการตอกหมุดยึดเทปทั้ง 2 เสนที่จุด a และ 
b แทนจุด A และ B และใชระยะความยาวที่ 47’5” (14.46 ม.) กับ 
39’0” ( 11.89 ม.) ตําแหนงจุดศูนยกลางของเสาขึงตาขายจะเปนที่จุด 
n,n และควรใชตาขายคอรตเดี่ยวยาว 33’0” (10 ม.) 

ในการใชคอรตรวมที่ใชตาขายสําหรับคอรตคู ตองใชไมค้ําตา
ขาย 2 อันที่จุด n,n ใหไดความสูง 3 ฟุต 6 นิ้ว(1.07 ม.) ไมค้ํานี้ตองมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง หรือดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสไมเกิน 3 นิ้ว (7.5 ซ.ม.) 
จุดศูนยกลางของไมค้ําจะตองอยูที่ระยะ 3 ฟุต (0.914 ม.)ออกไปดาน
นอกของเสนขางคอรตเดี่ยวแตละดาน เพื่อใหชวยในการต้ังไมค้ํา ควร
ทําเครื่องหมายเปนจุดสีขาวเอาไวที่จุด n,n ในตอนตีเสน 
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หมายเหตุ: 

คําแนะนําสําหรับรายการแขงขันนานาชาติ ระยะระหวางเสน
ทายคอรตกับรั้วดานหลังควรเปนอยางนอย 21 ฟุต ( 6.40 ม.) และ
ระหวางเสนขางกับรั้วดานขางควรเปนอยางนอย 12 ฟุต (3.66 ม.) 

คําแนะนําสําหรับการเลนผอนคลายและการเลนสโมสร ระยะ
ตํ่าสุดระหวางเสนทายคอรตกับรั้วดานหลังควรเปน 18 ฟุต (5.48 ม.) และ
ระหวางเสนขางกับรั้วดานขางควรมีระยะอยางนอยที่สุด 10 ฟุต ( 3.05 ม.) 

คําแนะนําสําหรับความสูงของเพดานในกรณีสนามที่มีหลังคา 
ควรเปนอยางนอยที่สุด 30 ฟุต ( 9.14 ม.) 

สิ่งติดต้ังถาวร 
 สิ่งติดต้ังถาวรของสนามเทนนิสไดแก วัสดุกันลูกทางดานหลัง
และดานขาง คนดู อัฒจันทร ที่นั่งสําหรับคนดู อุปกรณอื่นๆที่อยูรอบๆ
และเหนือสนาม กรรมการผูตัดสิน ผูกํากับเสน ผูกํากับตาขาย และเด็ก
เก็บลูกบอลเมื่ออยูตามจุดที่กําหนด และรวมถึงตําแหนงของกลอง และ
ชางเทคนิคเกี่ยวกับกลอง ในกรณีที่ถายทอดสด หรือบันทึกเทปการ
แขงขัน 
 เมื่อใชตาขายคูและไมค้ําตาขายในการเลนเดี่ยว เสาและสวน
ของตาขายที่อยูเลยไมค้ําตาขายออกไปถือเปนสิ่งติดต้ังถาวร ไมถือวา
เปนเสาขึงตาขาย หรือสวนของตาขาย 
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อุปกรณการแขงขัน 

     
ลูกเทนนิส 

ลูกเทนนิสที่ไดรับการรับรองสําหรับใชในการแขงขันภายใต
กติกาเทนนิส ตองเปนไปตามขอกําหนด  
 สหพันธเทนนิสนานาชาติ(ITF) จะเปนผูช้ีขาดวาลูกเทนนิส 
แบบใด เปนไปตามขอกําหนดหรือไม หรือไดรับการรับรองหรือไมได 
รับการรับรองสําหรับใชในการแขงขัน การช้ีขาดนี้อาจจะเกิดจากความ
ตองการของ สหพันธฯเอง หรือไดรับการยื่นคํารองโดยผูมีสวน
เกี่ยวของที่มีจุดประสงคอันบริสุทธ์ิ ซึ่งอาจเปนนักกีฬา ผูผลิตอุปกรณ
กีฬา หรือสมาคมแหงชาติหรือสมาชิกของสมาคมนั้น คําช้ีขาด และคํา
รองจะตองเปนไปตามวิธีพิจารณาทบทวนและไตสวนของสหพันธ
เทนนิสนานาชาติ (ITF) 
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ลูกเทนนิสตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
ก. ลูกเทนนิสตองมีผิวนอกสม่ําเสมอ ประกอบดวยผาสักหลาดหุม

และตองมีสีขาวหรือสีเหลือง ถามีรอยตอตองไมมีตะเข็บ 
ข. ลูกเทนนิสตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดตอไปนี้ และตองมี

น้ําหนัก(มวล)มากกวา 1.975 ออนซ (56.0 กรัม)และนอยกวา 2.095 
ออนซ (59.4 กรัม) 

ค. ลูกเทนนิสมีมากกวาหนึ่งประเภท  ลูกเทนนิสแตละลูกตอง
กระดอนสูงกวา 53 นิ้ว (134.62 ซ.ม.) และนอยกวา 58 นิ้ว (147.32 ซ.ม.) 
เมื่อปลอยใหตกจากความสูง 100 นิ้ว (254.00 ซ.ม.) บนพื้นที่มีผิว ราบ 
แข็ง เชนพื้นคอนกรีตลูกเทนนิสประเภทที่ 1 (ความเร็วสูง) จะตองมี
การยุบตัวดานหนามากกวา 0.195 นิ้ว (.495 ซ.ม.) และนอยกวา 0.235 
นิ้ว (0.597 ซ.ม.)  และโปงออกมากกวา 0.265 นิ้ว (0.673 ซ.ม.) และ
นอยกวา 0.360 นิ้ว (0.914 ซ.ม.) เมื่อรับแรงกด 18 ปอนด (8.165 ก.ก.) 
ลูกเทนนิสประเภทที่ 2 (ความเร็วปานกลาง) และประเภทที่ 3(ความเร็ว
ตํ่า) ตองมีการยุบตัวดานหนา มากกวา 0.220 นิ้ว (0.559 ซ.ม.) และนอย
กวา 0.290 นิ้ว (.737 ซ.ม.) และโปงออกมากกวา 0.315 นิ้ว (0 .800 ซ.
ม.) และนอยกวา 0.425 นิ้ว (1.080 ซ.ม.)  
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เมื่อไดรับแรงกด 18 ปอนด (8.165 ก.ก.) คาการยุบตัวทั้งสอง

จะตองเปนคาเฉลี่ยจากการอาน ตามแกนทั้งสามของลูกเทนนิส และ 
ในแตละกรณี การอาน 2 ครั้งใดๆ คาความแตกตางตองไมมากกวา 
0.030 นิ้ว (0.076 ซ.ม)  

ง. สําหรับการแขงขันที่แขงขันในพื้นที่ที่มีระดับสูงกวา 4,000 ฟุต 
จากระดับน้ําทะเล อาจใชลูกเทนนิสเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภทก็ได 

 1. ชนิดแรกจะเหมือนกับลูกเทนนิสประเภทที่ 2 (ความเร็วปาน
กลาง) ดังที่นิยามไวขางตน ยกเวน ลูกเทนนิสนี้จะมีการกระดอน
มากกวา 48 นิ้ว (121.92 ซ.ม.) และนอยกวา 53 นิ้ว (134.62 ซ.ม.) และ
ตองมีความดันภายในมากกวาความดันภายนอก ลูกเทนนิสประเภทนี้
รูจักกันทั่วไปวา ลูกเทนนิสอัดแรงดัน 

 2. ชนิดที่สองจะเหมือนกับลูกเทนนิสประเภทที่ 2 (ความเร็ว
ปานกลาง) ดังที่นิยามเอาไวขางตน ยกเวน ลูกเทนนิสนี้จะมีความดัน
ภายในเทากับภายนอกโดยประมาณ และจะตองถูกปรับใหเขากับ
สภาพอากาศในระดับความสูงที่ใชในการแขงขันนั้น เปนเวลาไมนอย
กวา 60 วัน ลูกเทนนิสประเภทนี้รูจักกันทั่วไปวา ลูกเทนนิสแรงดัน
ศูนย หรือลูกเทนนิสไมอัดแรงดัน 
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3.ลูกเทนนิสชนิดที่ 3 ซึ่งไดรับการเสนอแนะใหใชสําหรับการ

แขงขันในสนามทุกประเภทที่มีความสูงมากกวา 4000 ฟุต (1219 เมตร) 
จากระดับน้ําทะเล คือลูกเทนนิสประเภทที่ 3 (ความเร็วตํ่า) ดังที่นิยาม
ไวขางตน 
 จ. การทดสอบการกระดอน ขนาด และการเสียรูป จะตองทําตาม
ขอกําหนด  

 
ไมเทนนิส 

สหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) จะเปนผูช้ีขาดวาไมเทนนิสแบบใด     
จะไดรับการรับรอง หรือไมไดรับการรับรองใหใชในการเลนได การช้ีขาดนั้น
อาจจะเกิดจากความตองการของ สหพันธฯเอง หรือ จากการยื่นคํารองจากผูมี
สวนเกี่ยวของที่มีความประสงคอันบริสุทธ์ิ ซึ่งรวมถึงนักเทนนิส หรือผูผลิต
อุปกรณกีฬา หรือสมาคมแหงชาติใดๆก็ได การช้ีขาดนั้น  ๆจะตองเปนไปตาม
วิธีพิจารณาทบทวนและไตสวนของสหพันธฯ โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
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 ก. พื้นที่ที่ใชตีของไม เทนนิสตองเรียบและประกอบขึ้นดวย
ลวดลายของเสนเอ็นที่ยึดกับโครงของไมเทนนิสที่ขึงขามและลอด
สลับกันไป หรือแปะติดในจุดที่ผานกัน ลวดลายโดยรวมของเสนเอ็น
ตองคงที่และโดยเฉพาะตรงกึ่งกลางตองหนาแนนไมนอยกวาบริเวณ
อื่นๆ ไมเทนนิสตองไดรับการออกแบบและการขึ้นเอ็นที่ทําใหมี
คุณลักษณะในการตีเหมือนกันทุกประการทั้ง 2 หนา 
 เสนเอ็นตองไมมีวัตถุอื่นติด หรือโผลนูนออกมา นอกจากที่ตอง
ใชเพื่อจุดประสงคในการจํากัดหรือปองกันการสึกหรอหรือแตกหัก 
หรือการสั่นสะเทือนเทานั้น วัตถุเหลานี้และสวนที่โผลนูนออกมาตอง
มีขนาดและการติดที่สมเหตุสมผลเพื่อประโยชนดังกลาว 
 ข. โครงของไมตองมีขนาด รวมทั้งดามจับดวย ยาวทั้งสิ้นไมเกิน 
29 นิ้ว (73.66 ซม.) ความกวางทั้งหมดของโครงตองไมเกิน 12 ?  นิ้ว 
(31.75 ซ.ม.) พื้นที่ที่ใชในการตี ตองยาวไมเกิน 15 ?  นิ้ว(39.37 ซ.ม.) 
และ กวางไมเกิน 11 ?  นิ้ว (29.21 ซ.ม.) 
 ค. โครงของไมรวมทั้งดาม ตองไมมีวัตถุหรือเครื่องมือติดอยู    
นอกจากที่ใชเพื่อจุดประสงคในการปองกันหรือลดการสึกหรอหรือฉีก
ขาด หรือการสั่นสะเทือนหรือการกระจายน้ําหนักเทานั้น วัตถุหรือ
เครื่องมือนั้นตองมีขนาดและการติดที่สมเหตุสมผลเพื่อจุดประสงค
ดังกลาว 
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  ง. โครงของไมรวมทั้งดามและเอ็นตองไมมีเครื่องมือใดๆที่จะทํา
ใหเปลี่ยนรูปรางของไม หรือเปลี่ยนการกระจายน้ําหนักไปในทิศทาง
ตามแกนยาวของไมซึ่งจะทําใหคาความเฉ่ือยของการเหวี่ยงเปลี่ยนไป 
หรือจงใจที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติดานกายภาพของไมใหมีผลตอ
คุณสมบัติของไมระหวางการแขงขันได ตองไมมีการติดต้ังแหลง
พลังงานใดๆบนตัวไมที่จะมีผลหรือเปลี่ยนคุณลักษณะในการแขงขัน
ของไม 
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อุปกรณประกอบสนามแขงขัน 

 อุปกรณประกอบการแขงขัน เปนอุปกรณพื้นฐานที่จะทําใหการ
แขงขันดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย การติดต้ังอุปกรณเหลานี้       
จะคํานึงถึงความจําเปน ความเรียบรอยสวยงาม และจะตองไมทําให
เกิดความไมสะดวก หรือรบกวนนักกีฬาในการลงทําการแขงขันได  

  
เกาอี้กรรมการผูตัดสิน 

  จะตองมีความสูงพอที่จะมองเห็นเสนทุกเสนในสนามอยาง
ชัดเจน ในสนามกลางแจงตําเหนงของเกาอี้ผูตัดสิน จะตองหันหนา
ตามแสงของดวงอาทิตยเสมอ เกาอี้ผูตัดสินควรสูงประมาณ 6-8 ฟุต
การติดต้ังจะหางจากเสนขางในประเภทเดี่ยวหรือคู 3 ฟุต 
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เกาอี้นักกีฬา 

  เกาอี้นักกีฬาจะตองจัดต้ังไวที่ดานขางของเกาอี้ผูตัดสินทั้งสองขาง 
และตองไมใกลสนามมากจนอาจทําใหเกิดความไมสะดวกในการแขงขันได 

   
เกาอี้ผูกํากับเสน 

 ตําแหนงของเกาอี้ผูกํากับเสนจะตองติดต้ังในตําแหนงถูกตองและ
ไมขัดขวางการเลนของนักกีฬา และตองมีตําแหนงที่มองตามแสงแดด 
ยกเวนในการแขงขันสนามในรม จะตองติดต้ังฝงตรงขามกับเกาอี้ผู
ตัดสิน 
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รมกันแดด 
  รมกันแดดจะใชติดต้ังที่ เกาอี้ผูตัดสิน นักกีฬา ซึ่งจะตองไมกีด
ขวางการเลนของนักกีฬาในสนาม และตองติดต้ังใหมั่นคง 

 
ผาปดทายสนาม( Backdrop) 

  ผาปดทายสนามอาจเปนผาทึบหรือเปนผาตาขายที่สามารถ
กรองแสงไดไมตํ่ากวา 50 เปอรเซนต ผลิตจากผา หรือวัสดุสังเคราะห 
ปดทายสนามทั้งสองดาน สีของผาจะตองไมเปนสีที่รบกวนการเลน
ของนักกีฬา ควรติดต้ังใหสูงพอที่จะปดกั้นการมองเห็นภายนอก
ดานหลังสนามในระดับสายตาของนักกีฬาได   
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เคร่ืองวัดความเร็วของลูกเทนนิสในการเสิรฟ 

 จะติดต้ังตรงกลางดานหลังของสนามทั้งสองขาง และมีปายบอก
ความเร็วติดต้ังในตําแหนงที่เห็นชัดเจนและไมขัดขวางหรือรบกวนการแขงขัน 

 
อุปกรณเช็ดสนาม 

 ในกรณีที่ตองแขงขันกลางแจง และอาจเกิดฝนตกในระหวาง
การแขงขันได จึงควรมีอุปกรณเช็ดน้ําออกจากสนามที่สามารถเช็ดน้ํา
ไดอยางรวดเร็วเพื่อใหการแขงขันไมเกิดความลาชา 
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อุปกรณประกอบการตัดสิน  

 

   
 

 
ปายแสดงผลการแขงขันในสนามแบบธรรมดา 

  เปนปายที่แสดงสถานการณในการแขงขัน มีขอมูลเทาที่จําเปน  
เชน แตม เซต  ช่ือ เปนตน 
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ปายแสดงผลการแขงขันในสนามแบบอิเล็คทรอนิคส 

  เปนปายแสดงสถานการณของการแขงขันอยางครบถวนโดย
แสดงขอมูลมากกวาแบบธรรมดา เชน ผูที่เสิรฟ ความเร็วในการเสิรฟ 
เวลา อุณหภูมิ เปนตน 
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เอกสารประกอบการตัดสิน 

 
ใบบันทึกผลการแขงขัน 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเซปกตะกรอ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 

ฉบับป พ.ศ. 2550 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการแขงขัน  

 

    
  

 
หองพักนักกีฬา 

 จะตองเปนสถานที่ที่เปนสวนตัว หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของ    
ผานเขาออก และควรมีหองเปลี่ยนเครื่องแตงกายโดยแยกออกเปน
ประเภทชายและหญิง มีเครื่องสุขภัณฑ อาหารวาง เตียงกายภาพบําบัด 
และสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะสําหรับนักกีฬาและคณะ  
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หองกรรมการจัดการแขงขัน 

 เปนสถานที่สําหรับนักกีฬาใชติดตอประสานงานกับฝาย
จัดการแขงขัน  อาจเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับเงินรางวัล ที่พัก หรือ
คําแนะนําอื่นๆ มักจะรวมเอาผูตัดสินช้ีขาดและหรือผูอํานวยการจดัการ
แขงขันอยูในหองนี้ดวย อาจแยกออกเปนสัดสวนตางหาก หรือรวมเอา
หองพักผูตัดสิน หองพยาบาล หองประชุม หองสื่อมวลชน เปนตน 
รวมอยูในหองขนาดใหญ แลวแบงออกเปนสวนๆ ดวยฉากกั้น หรือ 
ปายบอกสัดสวนก็ได 
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หองประชุม 

 ใชสําหรับการประชุมจัดสายการแขงขัน  สวนใหญจะรวมอยูในหอง
กรรมการจัดการแขงขัน ยกเวนหากเปนการแขงขันระหวางประเทศ หรือประเภท
ทีม จะตองแยกออกมาเปนสัดสวนเฉพาะ 

 

 
หองสื่อมวลชน 
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หองปฐมพยาบาล 

 ใชเพื่อปฐมพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บ ทั้งกอนและหลังการ
แขงขัน และเปนที่พักของเจาหนาที่ฝายพยาบาลที่จะทําหนาที่ใน
ระหวางการแขงขันดวย ควรมีอุปกรณชุดกูภัยฉุกเฉินและเตียงนอนเพื่อ
รักษาการบาดเจ็บสําหรับนักกีฬา ในกรณีที่มีแพทย จะรวมอยูในหองนี้
ดวย   
เคร่ืองขยายเสียง 
 สําหรับใชในการแขงขันเพื่อประกาศใหนักกีฬาและผูชมได
ทราบ โดยเฉพาะในรายการแขงขันที่มีการแขงขันหลายๆสนามพรอม
กัน รวมถึงใชในพิธีการตางๆ และผูตัดสินอาจตองใชในการแขงขัน
รอบชิงชนะเลิศดวย(การแขงขันระดับสูงๆ ใชต้ังแตรอบแรก) 
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ปายประชาสัมพันธการแขงขันทั่วไป 
  เปนสวนของการแสดงขอมูลขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธให
ผูคนทั่วไปและนักกีฬาไดทราบ เชน สายการแขงขัน กําหนดการ
แขงขัน ภาพถาย เปนตน 
ไฟสองสวาง 
 การติดต้ังไฟสองสวาง สวนใหญจะติดต้ังพรอมกับการกอสราง
สนาม ตําแหนงที่ติดต้ัง จะคํานึงถึงการกระจายแสงที่สม่ําเสมอทั่วทั้ง
สนาม และการติดต้ังจะตองไมทําใหสัดสวนของสนามเสียไป ความ
สวางที่ใชในการแขงขันทั่วไปวัดที่พื้นสนาม จะตองมีความสวางไม
นอยกวา 500 ลักซ และอาจสวางถึง 1200 ลักซ 
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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 
 นายอนุชิต  พรหมประกาย ผูตัดสินเทนนิสของสหพันธเทนนิส 
     นานาชาติ(ITF) 
     อดีตอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากร  
     เทนนิสอาชีพการกีฬาแหงประเทศไทย 

ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

 
 



กองบรรณาธิการ 
 

นายวีระพงษ  บางทาไม 
นายจักร  วงศทองมาก 
นายสมบัติ  คุณามาศปกรณ 
นายอํานาจ  ชางกลึงดี 
นายเดชา  รัตนธรรม 
นายชยานนท  กลิ่นผา 
นายกอบชัย  นิธิวัฒนากุล 
นายศุภกร  กองสุเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองมาตรฐานกีฬา   ฝายสิทธิประโยชนและมาตรฐานกีฬา  
การกีฬาแหงประเทศไทย 286 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กทม  10240 

 
 


