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คํานํา 

 คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณกีฬาของหนวยงาน 
องคกร หรือสถาบันตาง ๆ  ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ใหมีความ
สมบูรณตามมาตรฐานสากล โดยกองมาตรฐานกีฬาไดรับความรวมมือในการ
จัดทําตนฉบับขอมูลและรายละเอียดภาพ จากนายยุทธนา ฉายสุวรรณ อดีตรอง
ประธานคณะกรรมการผูตัดสินกีฬาฟุตซอล ฝายวิชาการสมาคมฟุตบอลแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กอนนําเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาของการกีฬาแหง
ประเทศไทย ตามลําดับ 
 การพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ จําเปนตอง
ดําเนินการดวยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อสรางโอกาสใหนักกีฬา
และผูมีสวนเกี่ยวของในการแขงขันทุกฝายสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
ดังนั้น มาตรฐานของสถานแขงขันและอุปกรณกีฬาจึงนับเปนองคประกอบ
สําคัญในการจัดการแขงขันกีฬาใหมีคณุภาพเปนที่ยอมรับของสากลทั่วไป 
 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจมีการปรับปรุง ตอไปใน
อนาคต เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน กฎ-กติกาตามที่ สหพันธกีฬา
ระหวางประเทศกําหนด  ในโอกาสนี้การกีฬาแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายเปนอยางสูงที่ชวยใหการจัดทําเอกสารเพื่อประโยชนแก
การพัฒนาวงการกีฬาของชาติฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยด ี

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  
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ขนาดสนาม  
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สนามแขงขัน 
(The Pitch) 

 สนามแขงขันตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาความยาวของเสนขางตอง
ยาวกวาความยาวของเสนประตู 

การแขงขันทั่วไป 
  ความยาว ตํ่าสุด 25 เมตร 
    สูงสุด 42  เมตร 
  ความกวาง ตํ่าสุด 15 เมตร 
    สูงสุด 25  เมตร 
 

การแขงขันระหวางชาติ  
(International Matches) 

 
  ความยาว ตํ่าสุด 38 เมตร 
    สูงสุด 42  เมตร 
  ความกวาง ตํ่าสุด 18 เมตร 
    สูงสุด 25  เมตร 
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การทําเสนสนามแขงขัน (Pitch Markings) 

 สนามแขงขันประกอบดวยเสนตาง ๆ  เสนเหลานั้นเปนพื้นที่ของ
เขตนั้น ๆ  เสนดานยาวสองเสนเรียกวา เสนขาง (Touch line) เสนดาน
สั้นสองเสน เรียกวา เสนประตู (Goal line) เสนทุกเสนตองมีความกวาง 
8 เซนติเมตร  
 สนามแขงขันแบงออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน โดยมีเสนแบงแดน 
(A Halfway line) ที่กึ่งกลางของเสนแบงแดน มีจุดกึ่งกลางสนาม 
(Center mark) และมีวงกลมรัศมี 3 เมตร ลอมรอบจุดนี้ไว 
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เขตโทษ (The Penalty Area) 

 เขตโทษทําไวตรงสวนทายของสนามแตละดาน ดังนี้ 
 วัดจากดานนอกเสาประตูทั้งสองขางออกไปตามแนวเสนประตู  
ขางละ 6 เมตร เขียนสวนโคงซึ่งมีรัศมี  6 เมตร เขาไปในพื้นที่
สนามแขงขันจนปลายของสวนโคงสัมผัสกับเสนขนานที่ต้ังฉากกับ
เสนประตูระหวางเสาประตูทั้งสองขางมีความยาว 3.16 เมตร พื้นที่
ภายในเขตเสนเหลานี้และเสนประตูลอมรอบ เรียกวา เขตโทษ 

จุดโทษ (Penalty Mark) 
 จากจุดกึ่งกลางประตูแตละขาง วัดเปนแนวต้ังฉากเขาไปใน
สนามแขงขันเปนระยะทาง 6 เมตร และใหทําจุดแสดงไว จุดนี้ เรียกวา
จุดโทษ 
 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
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จุดโทษที่สอง (Second Penalty Mark) 

 จากจุดกึ่งกลางประตูแตละขาง วัดเปนแนวต้ังฉากเขาไปใน
สนามแขงขันเปนระยะทาง 10 เมตร และใหทําจุดแสดงไว จุดนี้ 
เรียกวา จุดโทษที่สอง  

 
เขตมุม (The corner Area) 

 จากมุมสนามแตละดาน เขียนเสนสวนโคงเศษ 1 สวน 4  ของวงกลม 
ไวในสนามแขงขัน โดยใชรัศมี 25 เซนติเมตร 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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เขตเปลี่ยนตัว (Substitution Zone) 

 เขตเปลี่ยนตัวอยูบริเวณเสนขางของสนามแขงขันตรงดานหนาของ
ที่นั่งผูเลนสํารอง  เขตเปลี่ยนตัวมีความยาว 5 เมตร จะสังเกตไดจาก  
บนเสนขางจะมีเสนกวาง  8 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร (วัดจาก 
ขอบนอกของเสนขางเขาดานในสนาม 40 เซนติเมตร และวัดออกดาน
นอกสนาม 40 เซนติเมตร) ผูเลนจะเปลี่ยนเขาและออกตองอยูภายใน
เขตเปลี่ยนตัวนี ้    

  
 ระหวางเขตเปลี่ยนตัวทั้งสองขางตรงเสนแบงแดนและเสนขางจะมี
ชองวางระยะ 5 เมตร ตรงดานหนาโตะผูรักษาเวลา    

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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ประตู (Goals) 

 ประตูตองต้ังอยูบนกึ่งกลางของเสนประตูแตละดาน ประกอบดวย         
เสาประตูสองเสา มีระยะหางกัน 3 เมตรและเช่ือมตอกันดวยคาน                  
ตามแนวนอน ซึ่งสวนลางของคานจะอยูสูงจากพื้น 2 เมตร เสาประตู
และคานประตูทั้งสองดานจะมีความกวางและความหนา 8 เซนติเมตร 
อาจติดตาขายไวที่ประตูและคานประตูดานหลัง  ตาขายประตูตองทํา
ดวยปาน ปอ หรือไนลอน จึงอนุญาตใหใชได 
 เสนประตูมีความกวางเทากับเสาประตูและคานประตู ที่เสาและ
คานดานหลังประตูมีลักษณะเปนรูปโคง วัดจากริมดานบนของเสา
ประตูไปดานนอกของสนาม มีความลึกไมนอยกวา 80 เซนติเมตร วัด
จากริมดานลางของเสาประตูไปดานนอกของสนาม มีความลึกไมนอย
กวา   100 เซนติเมตร 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
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ความปลอดภัย (Safety) 
 ประตูอาจจะเปนแบบที่แยกประกอบและโยกยายไดแตจะตอง
ติดต้ังไวกับพื้นสนามอยางมั่นคง 

    
        พื้นผิวไมปาเก                            พื้นผิวยางสังเคราะห 
พื้นผิวของสนามแขงขัน (Surface of the Pitch) 
 พื้นผิวสนามจะตองเรียบเสมอกัน อาจทําดวยไมหรือวัสดุ
สังเคราะหตองหลีกเลี่ยงพื้นผิวสนามที่ทําดวยคอนกรีตหรือยางมะตอย 
ขอตกลง (Decisions) 
 1. ในกรณีเสนประตูยาวระหวาง 15-16 เมตร รัศมีที่ใชเขียนสวน
โคงเขตโทษยาว 4 เมตร ในกรณีนี้จุดโทษจะไมอยูบนเสนเขตโทษแต
ยังคงเปนระยะ 6 เมตร โดยวัดจากกึ่งกลางเสาประตูและมีระยะหาง
เทากันทั้งสองขาง   การใชสนามพื้นหญาตามธรรมชาติ สนามหญา
เทียม หรือพื้นดิน อนุญาตใหใชในการแขงขันระดับลีก แตไมอนุญาต
ใหใชในการแขงขันระหวางชาติ 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
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 2. เครื่องหมายบอกระยะบนเสนประตูจะถูกเขียนเปนเสนไวดาน
นอกของสนามแขงขันวัดจากสวนโคงของมุมสนามออกมา 5 เมตร    
ทั้งสองดาน ตีเสนเปนมุมฉากกับเสนประตูเพื่อทําใหแนใจวาผูเลนอยู
หางจากจุดเตะ 5 เมตร เมื่อเกิดการเตะจากมุม ความกวางของเสน
เครื่องหมาย  8 เซนติเมตร 
 

 
จุดกําหนดระยะหาง 5 เมตรจากจุดโทษที่สอง 

 3. จุดกําหนดระยะหาง 5 เมตร ดานซายและขวาของจุดโทษที่สอง 
จะถูกกําหนดไวบนสนามเพื่อใชเปนจุดสังเกตระยะหางของผูเลนใน
การเตะโทษจากจุดโทษที่สอง ความกวางของจุด 6 ซ.ม. 
 4. มานั่งยาวสําหรับผูเลนของทั้งสองทีมอยูดานหลังเสนขาง ถัด
จากชองวางดานหนาโตะเจาหนาที่  
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
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อุปกรณการแขงขัน 
ลูกบอล (THE BALL) 

 
 คุณลักษณะและหนวยการวัด (Qualities and Measurements) 
 ลูกบอลตอง 
  1. เปนทรงกลม 
  2. ทําดวยหนัง หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
  3. ความยาวของเสนรอบวงไมนอยกวา 62 เซนติเมตร และ      
ไมเกินกวา 64 เซนติเมตร 
  4. ขณะเริ่มการแขงขันลูกบอลตองมีน้ําหนักไมนอยกวา         
400 กรัม และไมมากกวา 440 กรัม 
  5. ความดันลมลูกบอล เทากับ 0.4-0.6 กก./ตารางเซนติเมตร 
(400-600 กรัมตอตารางเซนติเมตร) ที่ระดับ น้ําทะเล 
 

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
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การเปลี่ยนลูกบอลที่ชํารุด (Replacement of Defective Ball) 
 ถาลูกบอลแตกหรือชํารุดในระหวางการแขงขันจะดําเนินการดังนี้ 
 1. การแขงขันตองหยุดลง 
 2. เริ่มเลนใหมโดยการปลอยลูกบอล (Dropped Ball) ณ จุดที่ลูก
บอลแตก (ชํารุด) 
 ถาลูกบอลเกิดแตกหรือชํารุดในขณะบอลอยูนอกการเลน ใหเริ่ม
เลนใหมโดยการเตะเริ่มเลน  การเลนลูกจากประตู  การเตะจากมุม     
การเตะโทษ  การเตะโทษ ณ จุดโทษ หรือการเตะเขาเลน 
 3. การเริ่มเลนใหมใหเปนไปตามกติกา 
  ในขณะแขงขัน การเปลี่ยนลูกบอลจะตองไดรับอนุญาตจาก     
ผูตัดสิน 
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ขอตกลง (Decisions)  
 1. ในการแขงขันระหวางชาติ ไมอนุญาตใหใชลูกบอลที่ทําดวย
สักหลาด 

 
 2. การทดสอบลูกฟุตซอลเมื่อปลอยจากความสูง 2 เมตร โดยวัด
จากการกระดอนครั้งแรก ตองกระดอนจากพื้นไมนอยกวา 50 
เซนติเมตร และ ไมสูงกวา 65 เซนติเมตร  
 3.ในการแขงขัน ลูกฟุตซอลที่ใชตองแสดงใหเห็นถึงความถูกตอง
ทางเทคนิค อยางนอยที่สุดตามที่ระบุไวในกติกาขอ 2 เทานั้น จึงจะ
อนุญาตใหใชได 
 4. ในการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติและการแขงขัน
ภายใตการควบคุมของสมาพันธฯ ลูกบอลที่ใชตองมีตราสัญลักษณ
หนึ่งในสามแบบ ดังนี้  

คูมือมาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬาฟุตซอล 
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  4.1 ตราสัญลักษณรับรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ     
(FIFA APPROVED) 
  4.2 ตราสัญลักษณวาไดรับการตรวจสอบจากสหพันธฟุตบอล
นานาชาติ (FIFA INSPECTED) แลว 
  4.3 ตราสัญลักษณลูกบอลมาตรฐานสําหรับใชแขงขันระหวาง
ชาติ (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD) 
 ตราสัญลักษณที่ปรากฏอยูที่ลูกบอลคือ สัญลักษณที่ระบุวา ลูกบอล
ดังกลาวไดรับการทดสอบอยางเปนทางการและไดรับการยอมรับใน
เรื่องคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค  การจําแนกประเภทรวมถึงคุณสมบัติ
ขั้นตํ่าตามกติกาแลว  
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 สําหรับการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติและการแขงขัน
ภายใตความรับผิดชอบของสมาพันธตาง ๆ ลูกบอลที่ใชตองแสดงให
เห็นถึงความสอดคลองทางเทคนิค อยางนอยที่สุดตามที่ระบุไวใน
กติกาขอ 2 เทานั้นที่จะอนุญาตใหใชได  การยอมรับลูกบอลที่ใช
ดังกลาวขางตนจะอยูภายใตเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งที่แสดงใหเห็นบนลูก
บอลวาเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิค ดังกลาว  
 สมาคมฟุตบอลแหงชาติ สามารถออกกฎบังคับใหใชลูกบอลที่มี
สัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งจากเงื่อนไข 3 ประการ สําหรับการแขงขัน
ภายในประเทศ หรือในการแขงขัน อื่น ๆ ทุกรายการ ลูกบอลจะตอง
เปนไปตามกติกาขอ 2 
 ในกรณีที่สมาคมฟุตบอลแหงชาติ บังคับใชลูกบอลที่มีสัญลักษณ
ว า ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ส ห พั น ธ ฟุ ต บ อ ล น า น า ช า ติ  (FIFA 
APPROVED) หรือไดรับการตรวจสอบจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ                  
(FIFA INSPECTED) หรือสมาคมฟุตบอลแหงชาติสามารถอนุญาต    
ใ ห ใ ช ลู ก บ อ ล ม า ต ร ฐ า น สํ า ห รั บ ใ ช แ ข ง ขั น ร ะ ห ว า ง ช า ติ 
(INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD) ก็ได 
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อุปกรณประกอบสนามแขงขัน  

 
ประตู 

 เปนอุปกรณที่ทําดวยไมหรือโลหะ ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
ทรงกลมซึ่งมีความกวางหรือเสนผาศูนยกลางขนาด 8 เซนติเมตร      
และตองไมเปนอันตราย  (ดังภาพ) 

ตาขายประตู 
 เปนอุปกรณที่ทําจากเชือกไนลอน เชือกปาน หรือวัสดุสังเคราะห
อื่น ๆ ที่มีความทนทานนํามาสานเปนตาขาย มีขนาดเหมาะสม        
ความกวางเทากับความกวางของเสาคานประตู อาจติดตาขายไวที่ประตู
และพื้นที่สนามดานหลังประตูโดยตองแนใจวาติดไวอยางเรียบรอย
เหมาะสมและตองไมไปรบกวนการเลนของผูรักษาประตู (ดังภาพ) 
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ที่นั่งนักกีฬาสํารองและเจาหนาที่ทีม 

 เปนที่นั่งสําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่ทีมที่ไมไดลงเลน โดยจัดไว
ดานเดียวกับโตะกรรมการอยูหางจากโตะกรรมการเปนระยะ 5 เมตร 
ทั้งสองดาน (ดังภาพ) 

   
ที่นั่งกรรมการจัดการแขงขัน 

 ที่นั่งกรรมการ, โตะผูตัดสินที่ 3, โตะผูบรรยาย, โตะพยาบาล เปน
อุปกรณที่จัดไวสําหรับใหคณะกรรมการใชในการทํางาน การบันทึก 
และตรวจสอบผลการแขงขัน ต้ังอยูบริเวณดานขางสนาม ระหวางเสน
กึ่งกลางสนาม (ดังภาพ) 
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อุปกรณประกอบการตัดสิน 

   
ชุดสัญญาณโตะผูตัดสิน  

 

   
ปายแสดงผลการแขงขัน 

 เปนอุปกรณที่ทําจากไม พลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อใชรายงานผล
การแขงขันหรือแสดงผลการแขงขัน (ดังภาพ) 
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