
แผ่นยางปูสนามฟุตซอล 
 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล (Rubber Futsal) หมายถึง วัสดุปูพ้ืนที่ทําจากยางธรรมชาติเป็นหลัก  
มีลักษณะเป็นแผ่นที่ สามารถถอดประกอบและเค ล่ือน ย้ายได้  และประกอบติด ต้ั งเป็นผืน ใหญ่  
สําหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตซอลถือกําเนิดขึ้นในประเทศเเคนาดา เมื่อปี ค.ศ. 1854 (พ.ศ. 2397) 
เน่ืองจากเม่ือย่างเข้าหน้าหนาว หิมะตกคลุมทั่วบริเวณ ทําให้นักกีฬาไม่สามารถเล่นกีฬาฟุตบอลกลางเเจ้งได้ 
จึงหันมาเล่นฟุตบอลในร่ม โดยใช้โรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามเเข่ง ทําให้ช่วงน้ันเรียกกีฬาฟุตซอลว่า Indoor 
soccer (อินดอร์ซอคเกอร์) หรือ five a side soccer (บอล 5 คน) ซึ่งกีฬาฟุตบอลในร่ม 5 คน หรือในปัจจุบัน
นิยมที่ เรียกว่า “ฟุตซอล” (FUTSAL) FUTSAL มาจากภาษาสเปน หรือ โปรตุเกส ที่ เรียกว่าฟุตบอล  
ว่า “FUTbol” หรือ “FUTTEbol” ตามด้วยภาษาฝรั่งเศสและสเปน คือ “SALa หรือ SALon ที่แปลว่า 
อินดอร์ หรือในร่ม เมื่อรวมกันจึงเป็นคําว่า “FUTSAL” หมายถึง การเตะบอลในสนามขนาดย่อมในที่ร่ม 
 มาตรฐานแผ่นยางปูสนามฟุตซอล (มอก.2739-2559) เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเฉพาะ
แผ่นยางปูสนามฟุตซอลที่ทําจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์หรือยางธรรมชาติเคลือบด้วยวัสดุสังเคราะห์
อ่ืนๆ ซึ่งไม่รวมถึงการออกแบบและการติดต้ังแผ่นยางปูสนามฟุตซอลและสนามฟุตซอล โดยมาตรฐานแผ่นยาง
ปู ส น าม ฟุ ต ซ อ ล  ส น าม เเข่ ง ขั น ฟุ ต ซ อ ล ต าม ม าต ร ฐ าน ส ห พั น ธ์ ฟุ ต บ อ ล น าน าช า ติ  (FIFA)  
ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวเส้นประตู โดยสนามมีความยาวตํ่าสุด  
25 เมตร สูงสุด 42 เมตร ความกว้างตํ่าสุด 15 เมตร สูงสุด 25 เมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 พืน้สนามฟุตซอล Futsal Arenas ตามมาตรฐานของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ประเภทแผ่นยางปูสนาม 
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.1 ประเภทชั้นเดียว  
 ในมาตรฐาน มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล เป็นการปูพ้ืนสนามโดยใช้เม็ดยางปูพ้ืนสนาม 
(ตาม มอก. 2682-2558) เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าสนามเพียงช้ันเดียว โดยช้ันของแผ่นยางต้องมีสัดส่วนของ 
ยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 50% โดยนํ้าหนักของเน้ือยางทั้งหมด 
 1.2 ประเภทหลายชั้น  
 ตามมาตรฐาน มอก. 2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล ระบุว่า แผ่นยางช้ันบน ต้องมีสัดส่วนของ
ยางธรรมชาติไม่น้อยกว่า 50% โดยนํ้าหนักของเนื้อยางทั้งหมด และแผ่นยางช้ันอ่ืนๆ ต้องมีสัดส่วนของยาง
ธรรมชาติไม่น้อยกว่า 95% โดยนํ้าหนักของเน้ือยางทั้งหมด  

 

  
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างแผ่นยางปสูนามฟุตซอล 
 

2. ขั้นตอนการทําและติดต้ังแผ่นยางปูสนามฟุตซอล 
 การผลิตแผ่นยางปูสนามฟุตซอลเริ่มจากการนํายางและสารเคมีมาผสมด้วยเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง 
(two-roll-mill) เพ่ือรีดเป็นแผ่นแล้วนํามาตัดเป็นช้ินยาว จากน้ันนํายางคอมพาวด์ที่เป็นช้ินมาขึ้นรูปด้วย
แม่พิมพ์แบบอัด (compression moulding) จากน้ันนํายางที่ผ่านการวัลคาไนซ์แล้วมาตัดตกแต่งให้ได้ตาม
ขนาดที่ต้องการก่อนจําหน่าย ดังรูปที่ 3 โดยในรูปที่ 4-7 เป็นการใช้ยางคอมพาวด์ 2 สูตร ประกบกัน  
โดยพ้ืนส่วนล่างเป็นยางคอมพาวด์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดี ฉีกขาดยาก ทนต่อความร้อน และพ้ืนส่วนบนเป็น 
ยางคอมพาวด์ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศได้ดีเย่ียม  
 

 
รปูที่ 3 กระบวนการผลิตแผ่นยางปสูนามฟุตซอล 



 

 
รูปที่ 4 การผสมยางคอมพาวด์ 

 

   
รูปที่ 5 การรีดแผ่นยางและตัดตามขนาด 

 

    
รูปที่ 6 การน้าํหนักและประกบยางคอมพาวด์ก่อนการข้ึนรปู 

 



 
รูปที่ 7 การขึน้รูปแผน่ยางปูสนามฟุตซอลด้วยแม่พิมพ ์

 
ตารางที่ 1 สมบัติของแผน่ยางปสูนามฟุตซอลตามมาตรฐาน มอก.2739-2559 

คุณลักษณะ หน่วย เกณฑ์กําหนด วิธีทดสอบตาม 

ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า MPa 3 ISO37 
ความยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า % 100 ISO37 
การเร่งการเสื่อมอายุ เปรียบเทียบจากค่าก่อนการ
บ่มเร่ง 

    
  

±25 
±40 

ISO188  
Air-Oven 
Method 

 - ความต้านแรงดึง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน  % 
 - ความยืดเมือ่ขาด เปลี่ยนแปลงไม่เกิน % 

ความทนต่อการขัดสี ปริมาตรสูญเสียต้องไม่เกิน mm3 250 
ISO4649 

Method A 
ค่าแรงเสียดทาน 
 - ทดสอบที่สภาวะแห้ง 
 - ทดสอบที่สภาวะเปียก 

 

 
80-110 
55-110 

EN13036-4 
(CEN Rubber)  

การลดลงของแรงกระแทก (ทดสอบที่สภาวะแห้ง) % 25-34 EN14808 

การยุบตัวในแนวต้ัง ไม่เกิน mm 6 EN14809 
การกระดอนของบอลในแนวต้ัง ไม่ตํ่ากว่า % 85 (0.89 m) EN12235 
ความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่ง
ภาวะ  

เกรย์สเกล 
ความแตกต่างของสี 
ต้องไม่ตํ่ากว่าระดับ 3 

ASTM G154 
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1. มอก.2739-2559 แผ่นยางปูสนามฟุตซอล 
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3. https://www.youtube.com/watch?v=LrlN_RtRqT4 
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