มาตรฐานสนามแบดมินตัน เพื่อใช้ ในการแข่ งขัน

รายการ
1. สนามแข่ งขัน
- พื้นสนาม

มาตรฐาน

Level 1

Level 2 – 6
พื้นยาง

- สี ของผนัง

พื้นด้านล่างควรเป็ นพื้นไม้ พื้นยาง
ปูทบั ด้วยพื้นยาง
ควรเป็ นสี ทึบ
ควรเป็ นสี ทึบ

- ระยะห่างระหว่างสนาม
- ความกว้างด้านหลังสนาม

ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร

ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เมตร
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร

1.5 เมตร
3 เมตร

- ความสู งที่ปราศจากสิ่ งกีด
ขวาง
- แสงสว่าง
- อุณหภูมิในสนาม
- ระบบถ่ายเทอากาศ
- ที่นงั่ สาหรับผูช้ ม
- ที่นงั่ ของผูด้ าเนินการแข่งขัน

ไม่ต่ากว่า 9 เมตร

ไม่ต่ากว่า 8 เมตร

ไม่ต่ากว่า 8 เมตร

1,000 ลักซ์
ไม่ควรเกิน 32°C
ควรมีระบบถ่ายเทอากาศ
ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ที่นงั่
อยูใ่ นบริ เวณสนาม มี
ปลัก๊ ไฟ เก้าอี้เพียงพอ
สาหรับเจ้าหน้าที่ มี
Internet

500 ลักซ์
ไม่ควรเกิน 37°C
ควรมีระบบถ่ายเทอากาศ
500 ที่นงั่
อยูใ่ นบริ เวณสนาม มี
ปลัก๊ ไฟ เก้าอี้เพียงพอ
สาหรับเจ้าหน้าที่ มี
Internet

350 ลักซ์
ไม่ควรเกิน 37°C
ควรมีระบบถ่ายเทอากาศ
300 ที่นงั่
อยูใ่ นบริ เวณสนาม มี
ปลัก๊ ไฟ เก้าอี้เพียงพอ
สาหรับเจ้าหน้าที่ มี
Internet

อนุโลมสี ผนังที่มีอยู่

สนามแบดมินตัน
…………………………….

รายการ
2. อุปกรณ์ ในสนาม
- เสา

- ตาข่าย

- ไม้วดั ตาข่าย

- ที่นงั่ ผูต้ ดั สิ น
- ที่นงั่ ผูก้ ากับการส่ งลูก
- ที่นงั่ ผูก้ ากับเส้น

มาตรฐาน
ความสู ง 1.55 เมตร วาง
บนเส้นข้างประเภทคู่ ไม่มี
สิ่ งใดยืน่ เข้าไปในสนาม
กว้าง 40 มม.
ความยาว 6.1 เมตร ความ
กว้าง 760 มิลลิเมตร
ขนาดตาไม่นอ้ ยกว่า 15
มิลลิเมตร ขอบบนของตา
ข่ายต้องมีแถบผ้าสี ขาวพับ
สอง ขนาดกว้าง 75 มม.

Level 1

ความสู ง 1.55 เมตร วาง
บนเส้นข้างประเภทคู่ ไม่
มีสิ่งใดยืน่ เข้าไปในสนาม
กว้าง 40 มม.
ความยาว 6.1 เมตร
ความกว้าง 760
มิลลิเมตร ขนาดตาไม่
น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
ขอบบนของตาข่ายต้องมี
แถบผ้าสี ขาวพับสอง
ขนาดกว้าง 75 มม.
มีเครื่ องหมายที่ความสู ง
มีเครื่ องหมายที่ความสู ง
1.55 เมตร และ 1.524
1.55 เมตร และ 1.524
เมตร
เมตร
มัน่ คง แข็งแรง ที่นงั่ สู ง
มัน่ คง แข็งแรง ที่นงั่ สู ง
1.55 เมตร
1.55 เมตร
เก้าอี้ตรงข้ามกับผูต้ ดั สิ น 1 เก้าอี้ตรงข้ามกับผูต้ ดั สิ น
ตัว
1 ตัว
อย่างน้อยสนามละ 4 ตัว อย่างน้อยสนามละ 4 ตัว

Level 2 – 6
ความสู ง 1.55 เมตร วาง
บนเส้นข้างประเภทคู่ ไม่
มีสิ่งใดยืน่ เข้าไปในสนาม
กว้าง 40 มม.
ความยาว 6.1 เมตร
ความกว้าง 760
มิลลิเมตร ขนาดตาไม่
น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร
ขอบบนของตาข่ายต้องมี
แถบผ้าสี ขาวพับสอง
ขนาดกว้าง 75 มม.
มีเครื่ องหมายที่ความสู ง
1.55 เมตร และ 1.524
เมตร
มัน่ คง แข็งแรง ที่นงั่ สู ง
1.55 เมตร
เก้าอี้ตรงข้ามกับผูต้ ดั สิ น
1 ตัว
อย่างน้อยสนามละ 4 ตัว

สนามแบดมินตัน
…………………………….

รายการ

มาตรฐาน

Level 1

Level 2 – 6

- เก้าอี้ผฝู ้ ึ กสอน

สนามละ 4 ตัว

สนามละ 4 ตัว

สนามละ 4 ตัว

- เครื่ องเสี ยง

คุณภาพดี

คุณภาพดี

คุณภาพดี

- Computer & Printer

คุณภาพดี

คุณภาพดี

คุณภาพดี

มีที่นงั่ เพียงพอ เหมาะสม

มีที่นงั่ เพียงพอ เหมาะสม มีที่นงั่ เพียงพอ เหมาะสม

มีที่นงั่ เพียงพอสาหรับ
ประชุมผูจ้ ดั การทีม
มีเพียงพอรองรับนักกีฬา
ที่มาแข่งขัน สะอาด
สภาพดี เหมาะสม
แยก ชาย – หญิง มี
เพียงพอ
มีจานวนเพียงพอ สะอาด

มีที่นงั่ เพียงพอสาหรับ
ประชุมผูจ้ ดั การทีม
มีเพียงพอรองรับนักกีฬา
ที่มาแข่งขัน สะอาด
สภาพดี เหมาะสม
แยก ชาย – หญิง มี
เพียงพอ
มีจานวนเพียงพอ สะอาด

3. สิ่ งอานวยความสะดวก
- ห้องพักผูต้ ดั สิ น
- ห้องประชุม
- ที่พกั นักกีฬาในสนาม

- ห้องน้ า
- ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
- ที่จอดรถ

มีที่นงั่ เพียงพอสาหรับ
ประชุมผูจ้ ดั การทีม
มีเพียงพอรองรับนักกีฬา
ที่มาแข่งขัน สะอาด
สภาพดี เหมาะสม
แยก ชาย – หญิง มี
เพียงพอ
มีจานวนเพียงพอ สะอาด

มีเพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่ มีเพียงพอสาหรับ
มีเพียงพอสาหรับ
และผูม้ าแข่งขัน
เจ้าหน้าที่และผูม้ าแข่งขัน เจ้าหน้าที่และผูม้ าแข่งขัน

สนามแบดมินตัน
…………………………….

รายการ

มาตรฐาน

Level 1

Level 2 – 6

4. แพทย์/พยาบาลประจาสนาม

ต้องมีตลอดการแข่งขัน

ต้องมีตลอดการแข่งขัน

ต้องมีตลอดการแข่งขัน

5. การโฆษณาในสนามแข่งขัน

วัสดุที่ใช้ตอ้ งไม่เป็ นสี
สะท้อน พื้นมีสีขาวได้ไม่
เกิน 20 % ขนาดของ A
Board ด้านข้าง 70 x 160
เซนติเมตร ด้านหลัง 70 x
185 เซนติเมตร
มีจานวนเพียงพอ สะอาด
ราคายุติธรรม อยูไ่ ม่ไกล
จากสนาม

วัสดุที่ใช้ตอ้ งไม่เป็ นสี
สะท้อน พื้นมีสีขาวได้ไม่
เกิน 20 % ขนาดของ A
Board ด้านข้าง 70 x 160
เซนติเมตร ด้านหลัง 70
x 185 เซนติเมตร
มีจานวนเพียงพอ สะอาด
ราคายุติธรรม อยูไ่ ม่ไกล
จากสนาม

วัสดุที่ใช้ตอ้ งไม่เป็ นสี
สะท้อน พื้นมีสีขาวได้ไม่
เกิน 20 % ขนาดของ A
Board ด้านข้าง 70 x 160
เซนติเมตร ด้านหลัง 70 x
185 เซนติเมตร
มีจานวนเพียงพอ สะอาด
ราคายุติธรรม อยูไ่ ม่ไกล
จากสนาม

6. โรงแรมบริ เวณใกล้เคียง

สนามแบดมินตัน
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