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หนั ง สื อ ฉบั บ นี ้ เป็ นการรวบรวมผลงานประจ� ำ ปี
พ.ศ. 2562 ของสมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศ
ไทยฯ ตามแผนแม่ บ ทพั ฒ นาฟุ ต บอลแห่ ง ชาติ
20 ปี ตามกรอบยุท ธศาสตร์ 12 ด้ า น ถื อ เป็ น การ
รายงานความคื บ หน้ า ในการด� ำ เนิ น งานรอบ
ปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ปั จ จุ บัน ก็ เ ป็ น ระยะเวลา 4 ปี แล้ ว
ที่ ส มาคมฯ ได้ ท� ำ สิ่ ง ต่ า งๆ ตามแผนแม่ บ ทที่ ว างไว้
ผมหวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ จะสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นฟุ ต บอลไทย ให้ เดิ น หน้ าอย่ า งมั่ น คง
และยั่ง ยื น ต่ อ ไป
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
This Activities Report is a collection of works for
the year 2019 of the Football Association of Thailand
following the 20-year Master Plan, according to
the 12 foundations, a strategic framework that is
considered a progress report. In the past year of
operation, which is currently the 4th year, the
association has done various things as according
to the master plan, I sincerely hope that our work
will be able to drive Thai football to steadily and
sustainably move forward.

VISION
วิสัยทัศน์
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การพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยใน
ระยะ 20 ปี
20 YEAR VISION IN DEVELOPING THAI FOOTBALL

กีฬาฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
และความภาคภูมิใจของคนไทย
เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทย
ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
FOOTBALL IS A LIFESTYLE AND PRIDE OF THAIS
THAT SUSTAINABLY LINKS THAI SOCIETY TO THE WORLD STAGE

โดยหากพิจารณาข้อความแต่ละส่วนของวิสัยทัศน์ จะพบรายละเอียดที่เป็นค�ำส�ำคัญ
ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย ในระยะเวลา 20 ปี ดังนี้
If you take a close look at each part of the vision, you will find the keywords in
the 20-year plan for the development of Thai football as follows;

• กีฬาฟุตบอลไทยเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย Lifestyle
• กีฬาฟุตบอลไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย National Pride
• กีฬาฟุตบอลไทยเป็นจุดเชื่อมโยงสังคมไทย
Social Connection
• กีฬาฟุตบอลไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก		 World Stage
• กีฬาฟุตบอลไทยมีความยั่งยืน		Sustainability

จากวิสัยทัศน์ ไปสู่ยุทธศาสตร์
FROM VISION TO STRATEGY

Organization

การบริหารจัดการองค์กร
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Performance
Development

การพัฒนาขีดความสามารถ

Popularization
การสร้างกระแสนิยม

12 ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาฟุตบอลไทย

FA THAILAND ORGANIZATION

12 STRATEGIES ON THAI FOOTBALL DEVELOPMENT

FAN, MEDIA & MARKETING

แฟนบอล, สื่อมวลชน และการตลาด

การมีส่วนร่วมกับกีฬาฟุตบอล

วิทยาศาสตร์และการแพทย์ฟุตบอล
REFEREE DEVELOPMENT

การพัฒนาผู้ตัดสิน

2

MEN’S FOOTBALL

ฟุตบอลชาย

3

10

YOUTH DEVELOPMENT

การพัฒนาเยาวชน

4
9

COACHING DEVELOPMENT

การพัฒนาผู้ฝึกสอน

12

1

11

FOOTBALL PARTICIPATION

FOOTBALL SCIENCE
AND MEDICINE

โครงสร้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

5
8

7
BEACH SOCCER

ฟุตบอลชายหาด

6

FUTSAL

ฟุตซอล

PROFESSIONAL LEAGUE

ลีกอาชีพ

WOMEN’S FOOTBALL

ฟุตบอลหญิง

รายชื่อสภากรรมการ 2559 - 2562
BOARD OF DIRECTORS 2016 - 2019

พลต�ำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมฯ
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นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์
อุปนายก

นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
อุปนายก

นายวิทยา เลาหกุล
อุปนายก

นายธนศักดิ์ สุระประเสริ ฐ
อุปนายก

นายอนุสรณ์ วงศ์ วรรณ
กรรมการกลาง

นายชาติชาย เจียมศรี พงษ์ นายทรงเกียรติ ลิม้ อรุ ณรั กษ์ นายสมเกียรติ กิตติธรกุล
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

นายทรงยศ เทียนทอง
กรรมการกลาง

พลเรื อเอกนาวิน ธนเนตร
กรรมการกลาง

นายธวัช อุยสุย
กรรมการกลาง

นายวิชิต คนึงสุขเกษม
กรรมการกลาง
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นายธนวัชร นิติกาญจนา
กรรมการกลาง

นายณัฐ ชยุติมันต์
กรรมการกลาง

นายบริ พัฒน์ สมมี
กรรมการกลาง

นายยุทธนา หยิมการุ ณ
กรรมการกลาง

นางสาวนันทนี วงศ์ อ�ำนิษฐกุล
กรรมการกลาง

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายกรวีร์ ปริ ศนานันทกุล
เลขาธิการสมาคมฯ

นายพาทิศ ศุภะพงษ์
รองเลขาธิการฝ่ ายต่างประเทศ

นายยงยศ พึ่งธรรม
รองเลขาธิการฝ่ ายกฎหมาย

นายวิรัช ชาญพานิชย์

นายสรั ญ รั งคสิริ

พลต�ำรวจตรี ประยนต์ ลาเสือ

นายสุทธินันท์ บุญมี

รายชื่อสภากรรมการ 2563 - 2566
BOARD OF DIRECTORS 2020 - 2023

นายอนุสรณ์ วงศ์ วรรณ
กรรมการกลาง

พลต�ำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมฯ
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นายอรรนพ สิงโตทอง
อุปนายก

นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
อุปนายก

นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์
อุปนายก

นายมิตติ ติยะไพรั ช
กรรมการกลาง

นายพาณุวัฒน์ สะสมทรั พย์ พล.ร.ต.นิกูล อินทรสุวรรณ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
อุปนายก

นายทรงเกียรติ ลิม้ อรุ ณรั กษ์ นายสมเกียรติ กิตติธรกุล
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

นายธวัช อุยสุย
กรรมการกลาง

นายวิชิต คนึงสุขเกษม
กรรมการกลาง
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นายธนวัชร นิติกาญจนา
กรรมการกลาง

นางสาวศิริมา พานิชชีวะ
อุปนายก

นายณัฐ ชยุติมันต์
กรรมการกลาง

นายบริ พัฒน์ สมมี
กรรมการกลาง

นายยุทธนา หยิมการุ ณ
กรรมการกลาง

นางสาวนันทนี วงศ์ อ�ำนิษฐกุล
กรรมการกลาง

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายกรวีร์ ปริ ศนานันทกุล
เลขาธิการสมาคมฯ

นายพาทิศ ศุภะพงษ์
รองเลขาธิการฝ่ ายต่างประเทศ

นายยงยศ พึ่งธรรม
รองเลขาธิการฝ่ ายกฎหมาย

นายวิรัช ชาญพานิชย์

นายสรั ญ รั งคสิริ

พลต�ำรวจตรี ประยนต์ ลาเสือ

นายสุทธินันท์ บุญมี
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FA THAILAND
ORGANIZATION

- FA THAILAND ORGANIZATION -

การบริหารจัดการภายในสมาคม
FA THAILAND ORGANIZATION

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความตังใจ
้
ที่จะพัฒนาฟุตบอลไทย ให้ ได้ ตามแผนแม่บทพัฒนา
ฟุตบอลแห่งชาติ พร้ อมกับสร้ างเครื อข่ายกับองค์กร
ภายนอก ทัง้ ในและต่า งประเทศ เพื่ อ ท� ำ ให้ กี ฬ า
ฟุตบอล เป็ นที่ยอมรับในวงกว้ าง และมีสว่ นร่ วมใน
การพัฒนาประเทศ
The Football Association of Thailand is
determined to push the development of
Thai football using the National Football
Development Master Plan and building
strong relationships with local, external and
international organizations with hopes to make
football be widely accepted and take part in
national development.
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- FA THAILAND ORGANIZATION -

ตัวแทนผู้บริหารของสมาคมฯ
เป็นคณะกรรมการเอเอฟซี
APPOINTMENT BOARD TO AFC
STANDING COMMITTEES
พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุม่ พันธุ์มว่ ง ดํารงตําแหน่งสภา
กรรมการบริ หารและรองประธานคณะกรรมการด้ านสื่อ
และการสื่อสาร

ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการด้ านการบริหารองค์ กร
Thanasak Suraprasert as Associations Committee

Pol.Gen. Somyot Poompanmoung has been appointed as AFC Executive Committee & Deputy

กรวีร์ ปริศนานันทกุล

Chairperson of AFC Media and Communications

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการด้ านการพัฒนา

Committee.

Korrawee Prissananantakul as Development Committee

อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการด้ านฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด

Adisak Benjasiriwan as Futsal and Beach Soccer Committee
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พาทิศ ศุภะพงษ์

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการด้ านการตลาด

Patit Suphaphongs as Marketing Committee

วิทยา เลาหกุล

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการด้ านเทคนิค

Withaya Laohakul as Technical Committee

สมาพัน ธ์ ฟุต บอลเอเชี ย (เอเอฟซี ) ได้ ท� ำ การแต่ง ตัง้
พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุม่ พันธุ์ม่วง เป็ นรองประธานคณะ
กรรมการด้ านสื่อและการสื่อสาร นอกจากนี ้ เอเอฟซี
ยังได้ แต่งตังตั
้ วแทนคณะผู้บริหารของสมาคมฯ เป็ นคณะ
กรรมการประจ�ำสมาพันธ์ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งในด้ านต่างๆ
ดังต่อไปนี ้

The Asian Football Federation (AFC) has
appointed Pol.Gen. Somyot Poompanmoung
as Vice Chairman of the Media and
Communications Committee. In addition,
AFC has appointed representatives of the
association’s management sector as a
committee of the Confederation which holds
various positions as follows;

ดร.ไพศาล จันทรพิทักษ์

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการด้ านการแพทย์

Dr. Paisal Chantarapitak as Medical Committee

- FA THAILAND ORGANIZATION -

ผู้บริหารสมาคมฯ ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการเอเอฟเอฟ
FA THAILAND EXECUTIVES APPOINTED IN AFF

ตัวแทนสมาคมฯ ทําหน้าท่ี่เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันของฟีฟ่า
ASSOCIATION’S REPRESENTATIVES ACTS AS
MATCH COMMISSIONERS OF FIFA

คณะผู้บริ หารของสมาคมฯ ได้ รับความไว้ วางใจจากสหพันธ์ฟตุ บอลอาเซียน The executives of FA Thailand have also been appointed from the
(เอเอฟเอฟ) ให้ ดํารงตําแหน่งสําคัญในองค์กร ประกอบด้ วย
ASEAN Football Federation (AFF) to partake in important positions
in the federation including;

ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการด้ านฟุตบอลหญิง
Lakananan Luksamitananan as Women’s Football Committee

22
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ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ

ด�ำรงต�ำแหน่ งสภากรรมการ และคณะกรรมการด้ านการเงิน
และการตลาด
Thanasak Suraprasert as Council Member & Financial
and Marketing Committee

กรวีร์ ปริศนานันทกุล

ด�ำรงต�ำแหน่ งคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่ งขัน และคณะกรรมการฟุตบอล
ชิงแชมป์ สโมสรอาเซียนเฉพาะกิจ

Korrawee Prissananantakul as Competition Committee & Ad-hoc Club
Championship Committee

พาทิศ ศุภะพงษ์

ดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนา และฝ่ ายผู้ตดั สิน

Patit Suphaphongs as Development Committee & Referee
Committee

4 ตัวแทนของสมาคมฯ ได้ แก่ กรวีร์ ปริ ศนานันทกุล, พาทิศ
ศุภะพงษ์ , ไพฤทธิ์ ต้ านไพรี และ เบนจามิน ตัน ได้ ผา่ นการ
อบรมเป็ นผู้ควบคุมการแข่งขัน ของฟี ฟ่ า และทําหน้ าที่ใน
ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือกที่ผา่ นมา
Korrawee Prissananantakul, Patit Suphaphongs,
Pairit Tanpairee and Benjamin Tan, the 4 representatives
of the Association have been trained and acted as
FIFA Match Commissioners in the latest edition of
World Cup 2020 Qualification Round.

- FA THAILAND ORGANIZATION -

ตั้งคณะกรรมการพัฒนา และ
บริหารฟุตบอลทีมชาติ ไทย
ORGANIZE A DEVELOPMENT COMMITTEE
AND MANAGING THE THAILAND NATIONAL
FOOTBALL TEAM

ก้าวไปสู่การเป็น E-Office

MOVING FORWARD AS AN E-OFFICE

สมาคมฯ ได้ มีการจัดเก็บข้ อมูล เอกสาร และสถิติ
ไว้ ในรูปแบบออนไลน์ ทังในส่
้ วนของการด�ำเนินงาน
ภายในสมาคมฯ การฝึ กอบรมผู้ตดั สิน และผู้ฝึกสอน
ตลอดจนการจัดการแข่งขัน เพื่อลดการใช้ กระดาษ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้ อมูล
The Association has stored data, documents
and statistics online. Both in operations within
the association, referee and coach training
as well as organizing competitions in order to
reduce paper usage and increase the efficiency
of data management.
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สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด้ านการ
แข่งขัน ของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุ จึง
ได้ มกี ารตังคณะกรรมการพั
้
ฒนา และบริหารฟุตบอล
ทีมชาติไทย ซึ่งประกอบไปด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ต่างๆ ในวงการฟุตบอลไทย โดยจะมีสว่ นร่วมในการ
ตรวจสอบการท�ำงานของทีมชาติทกุ ชุด ติดตามผล
ประเมินผล วางรากฐานพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามแผน
แม่บท 20 ปี และ Thailand’s Way

The association aims to develop the competitive
potential of the Thailand National Football Team
of all ages. Therefore has set up a committee to
develop and manage the Thai national football
team which involves experts in various fields
of Thai football monitoring the work of every
national team with follow-ups, evaluations
and laying a firm foundation for sustainable
development in accordance with the 20-year
master plan and Thailand’s Way.

- FA THAILAND ORGANIZATION -

ตั้งโครงการศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ

ประสานกับภาครัฐ ในการเป็น
เจ้าภาพชิงแชมป์เอเชีย U23

NATIONAL FOOTBALL TRAINING
CENTRE PROJECT

COORDINATE WITH GOVERNMENT SECTORS
IN HOSTING THE AFC U23 CHAMPIONSHIP
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ด้ วยวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ องการจะพัฒ นา
ฟุ ต บอลไทยทัง้ ระบบ สมาคมฯ จึ ง ได้
มี โ ครงการสร้ างศู น ย์ ฝึ กฟุ ต บอลแห่ ง
ชาติ แ บบครบวงจรภายใต้ ง บประมาณ
สนับสนุนทัง้ หมด จากกลุ่ม บริ ษัท คิงเพา
เวอร์ โดยศูนย์ดงั กล่าวจะมีต้นแบบจาก
อะคาเดมี สโมสรเลสเตอร์ ซติ ี ้ และจะใช้
สํ า หรั บ เป็ น ที่ เ ก็ บ ตัว ของที ม ชาติ ทุก ชุด
เช่นเดียวกับเป็ นสถานที่อบรมผู้ฝึกสอน,
ผู้ตดั สิน รวมถึงกิจกรรมฟุตบอลในระดับ
รากหญ้ า

With an objective of developing
the entire Thai football system , the
association kindly received budget
fund from King Power Group in order
to build a fully functioning national
football training center inspiring from
Leicester City FC academy , and this
place will be used for training and
grassroots football activities.

สมาคมฯ ได้ ประสานกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ในการปรับปรุ งสนาม ราชมังคลากีฬาสถาน และ
อบจ.สงขลา กับสนามกีฬาติณสูลานนท์ เช่นเดียว
กั บ สนามกี ฬ าธรรมศาสตร์ รั ง สิ ต ที่ ร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบูรณะปรั บปรุ ง
สนาม เพื่อให้ ได้ มาตรฐานที่ใช้ จดั ฟุตบอลรายการ
ใหญ่ เพื่อรองรับการเป็ นเจ้ าภาพชิงแชมป์ เอเชีย รุ่น
อายุไม่เกิน 23 ปี รวมถึงทัวร์ นาเมนต์ระดับนานาชาติ
ที่ส�ำคัญ ซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต

Hand in hand, the Association has coordinated
with the Sports Authority of Thailand to
improve the fields of Rajamangala Stadium,
Songkhla Stadium and Tinsulanonda Stadium.
As well as the Thammasat Rangsit Stadium
in collaboration with Thammasat University
to renovate the stadium up to standards in
organizing large football tournaments to host
the AFC U-23 Championship, including major
international tournaments which may occur in
the future.

- FA THAILAND ORGANIZATION -

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงสนาม ในชิงแชมป์เอเชีย U23
DEVELOP STADIUMS FOR AFC U-23 CHAMPIONSHIP
สมาคมฯ ได้ ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงสนาม ให้
ได้ ม าตรฐานสากลโดยนํ า มหกรรมฟุ ต บอลมาเป็ น โจทย์ ที่ จ ะ
พัฒนาสนามแข่งขันภายในประเทศ และกระจายออกสูต่ า่ งจังหวัด
ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยสนามราชมั ง คลากี ฬ าสถาน,สนามกี ฬ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, สนามช้ างอารี นา่ และสนาม
ติณสูลานนท์
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The Association in hands with government and private sectors
to improve stadiums to an international standard by bringing
football tournaments as a way to develop stadiums in Thailand
such as Rajamangala National Stadium, Thammasart
Rangsit Stadium, Chang Arena and Tinsulanon Stadium.

ร่วมให้ข้อมูลแก่รัฐบาล ในการเตรียมยื่นขอเป็นเจ้าภาพร่วม
ฟุตบอลโลก 2034
CONTRIBUTE INFORMATION TO THE GOVERNMENT
IN PREPARATION FOR THE REQUEST TO HOST 2034
WORLD CUP
สมาคมฯ ให้ ความร่ วมมื อกับรั ฐบาล ในการให้ ข้อมูลที่จ�ำเป็ น In cooperation with the government, the Association has
provided the necessary information for preparation in
ส�ำหรับการเตรี ยมความพร้ อม ต่อการยื่นข้ อเสนอ ขอเป็ นเจ้ าภาพ biddings to host the 2034 World Cup, which is considered
ร่วมฟุตบอลโลก ปี 2034 โดยถือเป็ นวาระแห่งภูมิภาคเอเชียตะวัน Southeast Asia’s agenda that 3 or 4 ASEAN member
ออกเฉียงใต้ ทีป่ ระเทศสมาชิกในอาเซียน 3 หรือ 4 ชาติ จะจับมือกัน countries will join hands to co-host and create a sports
เป็ นเจ้ าภาพร่วม เพื่อสร้ างสังคมกีฬา และผลักดันไปสูก่ ารพัฒนา society and pushing to develop various countries As part
of the development of the Thai population and sustainable
ประเทศด้ านต่างๆ อันเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประชากรไทย quality.
ให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน

- FA THAILAND ORGANIZATION -

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี

FA THAILAND HOLDS YEARLY CONGRESS

บริหารบุคลากรภายในองค์กร

INTERNAL PERSONNEL DEVELOPMENT
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สมาคมฯ มีการจัดประชุมใหญ่ร่วมกับสโมสร
สมาชิกเป็ นประจําทุกปี เพื่อชี ้แจงการดําเนินงาน
ในรอบปี ที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื่ องต่างๆ
The Football Association of Thailand in hands
with member clubs holds the annual FA Thailand
Congress with aims to clarify the operations of
the past year and exchange opinions on various
matters.

สมาคมฯ มีการบริ หารบุคลากรทั ้งภายในสมาคมฯ
และบริ ษัท ไทยลีก จํากัด โดยมีการทํางานร่วมกัน
เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างนโยบายและการ
ปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ยังสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างคน
ในองค์กร ด้ วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
The Association has personnel management
both within the association and the Thai
League Co., Ltd, working together in order to
ensure consistency between policies and
practices with relationship building between
personnel in the organization by arranging
various activities together.

- FA THAILAND ORGANIZATION -

รายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพ

AFC BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

LIST OF COMPETITIONS HOSTED BY THE
FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์อาเซียน

ปี 2562

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์โลก

AFF U-15 GIRL’S CHAMPIONSHIP

WORLD INTERCONTINENTAL FUTSAL CUP

ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชิงแชมป์อาเซียน
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ฟุตบอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย

AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

AFC FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลชายหาด ชิงแชมป์อาเซียน
AFF BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

AFF U-15 BOY’S CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์อาเซียน
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ปี 2563

AFF WOMEN’S CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชิงแชมป์เอเชีย
AFC U-16 GIRL’S CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
ชิงแชมป์เอเชีย
AFC U-23 CHAMPIONSHIP

ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์อาเซียน
AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
ชิงแชมป์เอเชีย
AFC U-19 GIRL’S CHAMPIONSHIP

ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียน
AFF BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

- FA THAILAND ORGANIZATION -

จํานวนผู้ชมในรายการชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

TOTAL ATTENDANCES FOR AFC U23 CHAMPIONSHIP
ประเทศไทยสร้ างสถิตยิ อดผู้ชมสูงสุดในรายการชิงแชมป์ เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
Thailand makes history with the highest number attendances of the AFC U-23 Championship
ราชมังคลากีฬาสถาน
RAJAMANGALA STADIUM

ยอดผู้ชม

Attendances

52,320

ติณสูลานนท์

TINSULANON STADIUM

ยอดผู้ชม
34

Attendances

26,430

ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
THAMMASAT STADIUM

ยอดผู้ชม

Attendances

21,219

บุรีรัมย์ สเตเดียม
BURIRAM STADIUM

ยอดผู้ชม

Attendances

7,433

จ�ำนวนผู้ชมทั้งหมด

TOTAL ATTENDANCES

รวม

Total

107,402
35
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MEN’S
FOOTBALL

- MEN’S FOOTBALL -

ฟุตบอลชาย

ส่งแข้ง ช้างศึก U15 เก็บตัวที่สเปน

THAILAND U15 TRAINING CAMP AT SPAIN

MEN’S FOOTBALL

สมาคมฟุตบอลฯ มีความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ ทีม
ฟุตบอลชาย ก้ าวไปสู่ระดับชัน้ น�ำของเอเชีย ตาม
แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ 20 ปี จึงได้ มี
การวางแผนพัฒนาที ม ชาติ ไ ทยทุก ช่วงอายุอ ย่าง
เป็ นรูปธรรม

The Football Association of Thailand aims to
push men’s football to advance as one of the
leading teams in Asia. According to the 20-year
national football development master plan,
there is a concrete development plan for every
Thai national team.
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สมาคมฯ ได้ สง่ นักฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน
15 ปี ไปเก็บตัวที่ประเทศสเปน ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
โดยได้ ลงอุน่ เครื่ องกับทีมเยาวชนของสโมสรในสเปน
ได้ แก่ บาร์ เซโลน่า, แอตเลติโก มาดริ ด, กิโรน่า และ
เลกาเนส อันเป็ นส่วนหนึง่ ของความร่วมมือระหว่าง
สมาคมฯ และลา ลีกา เพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์
ในการเล่นยังต่างประเทศตังแต่
้ ระดับเยาวชน
The Association has sent the Under-15 National
Team to Spain for 2 consecutive years, warming
up with Spanish clubs like Barcelona, Atletico
Madrid, Girona, and Leganes, as part of the
cooperation between the association and La Liga
with aims to enhance the experience of playing
abroad from a young age.

- MEN’S FOOTBALL -

ผลงานทีมชาติ ไทย ปี 2019

FIFA RANKINGS

THAILAND NATIONAL TEAM PERFORMANCE 2019
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ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2019
ทีมชาติ ไทย ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ ได้เป็นครั้งแรก ในรอบ 47 ปี

THROUGH TO LAST 16 ROUND OF AFC ASIAN CUP 2019, THAILAND MADE IT TO THE
KNOCKOUTS FOR THE FIRST TIME IN 47 YEARS.

ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
U23 TEAM PROGRESSED TO KNOCK-OUT ROUND FOR THE FIRST TIME IN HISTORY

ปี 2013

อันดับ 146

ปี 2014

อันดับ 142

ปี 2015

อันดับ 133

ปี 2016

อันดับ 126

ปี 2017

อันดับ 130

ปี 2018

อันดับ 118

ปี 2019

อันดับ 113
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YOUTH
DEVELOPMENT

- YOUTH DEVELOPMENT -

การพัฒนาเยาวชน

แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิค

YOUTH DEVELOPMENT

APPOINT TECHNICAL DIRECTOR

สมาคมฯ ได้ แต่งตัง้ การ์ เลส โรมาโกซา เป็ นผู้อำ� นวยการฝ่ ายเทคนิคคนแรกในประวัติศาสตร์ โดยจะท�ำหน้ าที่ลงรายละเอียดในส่วน
ของการวางรากฐาน เพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติทกุ ชุด โดยเฉพาะการวิเคราะห์, ประมวลผลข้ อมูล และสถิติ ของนักเตะในสนาม รวม
ถึงวินิจฉัยข้ อมูลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
The association appointed Carles Romagosa as the first technical director in history which will act in detail in laying the
foundation to develop the national team athletes, especially on analysis, data processing and statistics of players on
the field, including diagnosing information according to scientific processes.
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สมาคมฯ ได้ ให้ ความส�ำคัญกับการวางโครงสร้ าง
ระบบการพัฒ นาเยาวชนทัง้ ประเทศ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่ งของฟุตบอลไทยในอนาคต โดย
มีการวางแผนพัฒนาและแนวทางดังต่อไปนี ้

The Association gives high importance in setting
a national youth development infrastructure
plan in order to build a strong foundation for
the future of Thai football.

- YOUTH DEVELOPMENT -

ร่วมมือกับฟีฟ่าในการสัมมนา
ประธานเทคนิค

ลงทะเบียนอะคาเดมี

ACADEMY REGISTRATION

COLLABORATING WITH FIFA
ON TECHNICAL SEMINAR

สมาคมฯ ร่วมกับ สหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ (ฟี ฟ่า)
จัดงานสัมมนาประธานเทคนิคระหว่างชาติสมาชิก
เพื่อหารื อเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนในอะคาเดมี
และโค้ ช, การส่งต่อเยาวชนสูก่ ารเป็ นนักฟุตบอล
อาชีพ, การพัฒนาเยาวชนในทีมชาติ และการ
จัดการทางด้ านข้ อมูล
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ด้ วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะให้ ทศิ ทางการพัฒนาเยาวชน เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ประเทศ สมาคมฯ จึงได้ เปิ ดลงทะเบียนอะคาเดมีทวั่ ประเทศ
ขึ ้น เพื่อจะน�ำองค์ความรู้ และมาตรฐานจากเอเอฟซี และฟี ฟ่ า รวมถึงปรัชญาการเล่นแบบ Thailand’s Way เผยแพร่ให้ เข้ าถึงระดับราก
หญ้ า โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ เยาวชนและผู้ฝึกสอน มีความเข้ าใจในการเล่นที่ถกู ต้ อง
With the objective of providing direction for youth development In the same direction throughout the country, the Association
has registered academies throughout the country in order to bring knowledge and standards from AFC and FIFA, including
Thailand’s Way, distributed to the grassroots level with the aim of youth and trainers have the correct understanding of
playing.
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The Association and the International Football
Federation (FIFA) held a Technical Seminar
for league members in order to discuss youth
development in academies, coaches, the
process of pushing youths into professional
footballers, youth development on national
teams and information management.

- YOUTH DEVELOPMENT -

ริเริ่มโครงการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ

INITIATE NATIONAL TRAINING GROUND PROJECT
สมาคมฯ ได้ มีการริ เริ่ มโครงการสร้ างศูนย์ฟตุ บอลแห่งชาติตาม
แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี จากเงิน
สนับสนุนของกลุม่ บริ ษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อเป็ นศูนย์ฝึกที่สามารถ
พัฒนานักเตะเยาวชนได้ ต้ังแต่ระดับรากหญ้ า และไว้ ใช้ รองรับการ
เก็บตัวของนักฟุตบอลทีมชาติในหลายๆ ชุดได้
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The Association has initiated a plan to build a national
training ground following the 20 year Master Plan and funding
from King Power Group that will act as a space to develop
football from grassroots and a camp for the national teams.
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PROFESSIONAL
LEAGUE

- PROFESSIONAL LEAGUE -
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ลีกอาชีพ

PROFESSIONAL LEAGUE
สมาคมฟุ ต บอลฯ ยัง คงมุ่ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นาให้ ลี ก
ฟุ ต บอลอาชี พ ของประเทศไทย สามารถก้ า วไป
ทัดเที ยมกับลีกอาชี พชัน้ น� ำของชาติอื่นๆ ในทวี ป
เอเชีย ซึง่ สมาคมฯ ได้ มีการพัฒนาในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
The Football Association of Thailand aims to
develop the professional football league of
Thailand to the same level as other leading
professional leagues of Asia, the Association
has developed various issues as follows;

- PROFESSIONAL LEAGUE -

ก่อตั้งสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
แห่งประเทศไทย
ESTABLISH THE PROFESSIONAL
FOOTBALLER ASSOCIATION

ร่วมมือการไฟฟ้าฯ ปรับปรุงไฟส่องสว่าง
ในสนามแข่งขัน
FA IN HANDS WITH PEA TO IMPROVE
STADIUM LIGHTING
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นักฟุตบอลอาชี พของไทย ได้ ร่วมกันจัดตัง้ สมาคมนักกี ฬา
ฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศไทยขึ ้น ภายใต้ การให้ ความสนับสนุน
จากสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี สินทวีชยั
หทัยรัตนกุล อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เป็ นนายกสมาคมฯ

Thai professional footballers have come together to
establish the Professional Footballer Association under
support from the Football Association of Thailand with
Sinthaweechai Hathairattanakool, former Thailand
national team goalkeeper as president.

สมาคมฯ ได้ เ ซ็ น สัญ ญาลงนามบัน ทึ ก ข้ อ ตกลง
(MOU) กับ บริ ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชันแนล
จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เพื่อร่ วมกันสนับสนุนการปรับปรุ งระบบไฟในสนาม
แข่งขัน ให้ มมี าตรฐานตามทีฟ่ ี ฟ่าและเอเอฟซี ก�ำหนด
The Football Association of Thailand signs an
MOU with PEA ENCOM International Co., Ltd.
or PEA ENCOM, the subsidiary of the Provincial
Electricity Authority (PEA) to jointly support
the improvement of the electric system in the
stadium to standards required by FIFA and AFC.
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จัดสัมมนาเรื่องของใบอนุญาตสโมสร
(Club Licensing) แก่ทีมไทยลีก 1-4

THAI LEAGUE 1-4 CLUB LICENSING SEMINAR

การเพิ่มโควต้านักเตะอาเซียน

INCREASE OF QUOTAS FOR ASEAN PLAYERS
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สมาคมฯ ได้ ให้ ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่ องใบอนุญาต
สโมสรมาโดยตลอด และได้ มีการจัดงานสัมมนาให้
ความรู้ แก่บรรดาสโมสรสมาชิกที่ลงเล่นในฟุตบอล
อาชีพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สโมสรฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบ ซึง่ ส่งผลดีในระยะยาวต่อทีมชาติ

The Football Association has always given
high importance to Club Licensing and holds
seminars for Professional Football Leagues
in Thailand to systematically develop and
resulting in long-term benefits for the national
team as well.

ปี 2019 สมาคมฯ ประกาศเพิ่มโควต้ านักเตะจาก
ชาติสมาชิกอาเซียนใน โตโยต้ า ไทยลีก โดยสามารถ
ขึน้ ทะเบียนนักเตะที่มีสัญชาติในภูมิภาคอาเซียน
ได้ ไ ม่ จ� ำ กัด และสามารถส่ ง ลงเล่ น ในไทยลี ก ได้
3 คน ต่อการแข่งขัน 1 เกม เพื่อช่วยขยายตลาดใน
ภูมิภาคอาเซียน และท�ำให้ ลีกฟุตบอลของไทย เป็ น
ลีกฟุตบอลศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
In 2019, the Football Association of Thailand
announced an unlimited registry of ASEAN
players in Toyota Thai League and can use 3
ASEAN players per game with hopes to widen
the ASEAN market and push Thai League 1 to
become the center of ASEAN football.
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เริ่มนโยบาย Thais Strike Back
เพื่อสร้างดาวยิงชาวไทย

INITIATE THAIS STRIKE BACK CAMPAIGN
WITH AIMS FOR THAI TOP SCORER

ได้โควต้า เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก เพิ่มเป็น 2+2
2+2 AFC CHAMPIONS LEAGUE QUOTA

สมาคมฯ ได้ ริเริ่ มนโยบาย Thais Strike Back ขึ ้นในปี นี ้เป็ นปี แรก ซึง่ เป็ นการกระตุ้นให้ สโมสรสร้ างนักเตะแนวรุกชาวไทย ที่สามารถยิงประตู
ได้ สม�่ำเสมอ เข้ าสูส่ ารบบทีมชาติมากขึ ้น โดยสมาคมฯ จะมอบเงินรางวัลจ�ำนวน 5 แสนบาท ให้ แก่สโมสรไทยลีก 1 ที่มีนกั เตะสัญชาติไทย
ที่สามารถท�ำประตูรวมกันได้ 8 ลูกขึ ้นไป ในทุกๆ 5 เกม นอกจากนี ้ ยังมีการมอบเงินรางวัลอีก 300,000 บาท ให้ แก่นกั เตะไทย ที่ท�ำประตู
ในไทยลีก 1 มากที่สดุ แต่ละฤดูกาลด้ วย
The Football Association initiated the Thais Strike Back project to push Thai League 1 clubs to build outstanding Thai strikers
that can steadily score goals with aims to solve the national team’s problem that lack scoring players. The FA rewards 5
hundred thousand baht to clubs that Thai players are able to score 8 goals in every 5 games. The Association also rewards
300,000 baht to Thai footballers that score the highest number of goals in each season.
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จากการที่ไทยลีกมีความเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึ ้น จึง
ส่งผลต่อผลงานในรายการเอเอฟซี แชมเปี ย้ นส์ ลีก
โดยไทยลีก ได้ รับการจัดอันดับจากเอเอฟซีให้ เป็ นลีก
ที่ดีที่สดุ อันดับ 8 ของทวีปเอเชียและได้ โควต้ าเพิ่ม
จากเดิม 1+2 (เข้ ารอบแบ่งกลุม่ อัตโนมัติ 1 ทีม + รอบ
คัดเลือก 2 ทีม) เป็ น 2+2 ( เข้ ารอบแบ่งกลุม่ อัตโนมัติ
2 ทีม + รอบคัดเลือก 2 ทีม) เริ่ มตังแต่
้ ปี 2021
Due to the increase of professionalism of the
Thai League, gaining a positive affect to the
AFC Champions League, with the Thai League
being ranked by AFC as the 8th best league
in Asia and receiving more quota from 1+ 2 (1
team automatically to group stage + 2 teams in
qualifier round) is 2 + 2 (2 teams automatically
to group stage + 2 teams in qualifier round)
starting from 2021.
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รางวัลยอดเยี่ยมประจ�ำเดือน
AWARDS OF THE MONTH

รางวัลถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม

BEST LIVE BROADCAST AWARD
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สมาคมฯ ร่วมกับไทยลีก และโตโยต้ า มอเตอร์ ได้ มีการมอบ
รางวัลยอดเยี่ยมประจ�ำเดือน เป็ นจ�ำนวน 3 รางวัล ได้ แก่
นักเตะยอดเยี่ยมประจ�ำเดือน ประตูยอดเยี่ยมประจ�ำเดือน
และผู้ฝึ ก สอนยอดเยี่ ย มประจ� ำ เดื อ น ให้ แ ก่ นัก เตะและผู้
ฝึ กสอนที่ท�ำผลงานได้ ดีในแต่ละรอบเดือน เพื่อเป็ นการสร้ าง
ก�ำลังใจ และกระตุ้นให้ บรรดานักเตะและผู้ฝึกสอนท�ำผลงาน
ได้ ดีอยูเ่ สมอ
The association, with the Thai League and Toyota
Motor, has presented 3 monthly awards, namely the
Player of the Month, Goal of the Month and Coach of
the Month for players and coaches who perform well
each month and encourage players and coaches to
consistently perform well.

ส�ำหรั บการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้ า ไทยลีก 2018
ที่ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True4U ได้ รับรางวัล
รายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม จากการประกาศ
รางวัลนาฏราช ครัง้ ที่ 10 ซึ่งเป็ นรางวัลที่มอบโดย
สมาพันธ์ สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
For Toyota Thai League 2018 football matches
that was broadcasted live through True4U,
won the best live sports program from the
10th Nataraja which was awarded by the
Confederation of Broadcasting and Television
Professional Associations of Thailand
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โครงการ FA Development Program

INITIATE THE FA DEVELOPMENT PROGRAM

จัดการประชุมสภาสัญจร
OFF-SITE MEETINGS

สมาคมฯ ได้ จดั การประชุมสภากรรมการสัญจร เพื่อ
เดินทางไปรับฟั งแนวทางการพัฒนา และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น รวมถึงรับฟั งปั ญหาของสโมสรฟุตบอล
สมาชิก
The Football Association held an Off-site
Meeting with aims to develop and discuss
issues of Football club members.
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สมาคมฯ ได้ สานต่อโครงการ FA Development Program เป็ นปี ที่ 3 โดย
มอบเงินสนับสนุนก้ อนพิเศษ ให้ แก่สโมสรฟุตบอลที่อยู่ในลีกอาชีพ
(ไทยลีก 1-4) เพื่อน�ำไปพัฒนาโครงสร้ างของสโมสรในด้ านต่างๆ ซึง่
ในฤดูกาล 2563 จะผลักดันให้ สโมสรต่างๆ ปรับปรุงสนาม และไฟ
ส่องสว่าง ให้ ได้ มาตรฐานใหม่ของเอเอฟซี
The Association has initiated the FA Development Program
for a 3rd consecutive year to provide financial support to
football clubs in the professional leagues (Thai League 1-4) to
improve the level of competition and various facilities, pitch,
and matches for the 2020 season to meet the new standards
of AFC.
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จัดการกับปัญหาล้มบอลในฟุตบอลไทย

จัดสัมมนาการปฏิรูปฟุตบอลลีก

สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการปั ญหาการล้ มบอลในวงการ
ฟุตบอลไทยให้ หมดไปอย่างสิ ้นเชิง เพื่อท�ำให้ วงการฟุตบอลไทยมี
ความโปร่งใส โดยได้ ประสานกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติอย่างต่อ
เนื่อง ในการหาผู้กระท�ำผิดเพิ่มเติมในคดีดงั กล่าว

เพื่อให้ การปฏิรูปฟุตบอลลีกเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ
บริ บทของเมืองไทยมากที่สดุ จึงได้ มีการสัมมนาระหว่างสมาคมฯ,
ไทยลีก, ผู้บริ หารสโมสร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากลีกอังกฤษ, ยูฟ่า
และฟี ฟ่ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพในการแข่งขัน ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง ยกระดับมูลค่าของลีก ในฤดูกาล 2021

PUTTING AN END TO FIXED MATCHES
IN THAI FOOTBALL

The Football Association is determined to put an end to fixed
matches in Thai football for fair and transparent games, by
cooperating with Royal Thai Police from time to time.

ORGANIZE FOOTBALL LEAGUE REFORM
SEMINAR

In order to continually reform the Football League to be
suitable for the Thai context, therefore the Association has
organized seminars between the Association, Thai League,
Club Managers, including experts from English Football
League (EFL), UEFA and FIFA with the objective of increasing
the quality of competition to maximize benefits for those
involved and raising the league’s value in the season 2021.
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เพิ่มโควต้านักเตะเยาวชนในไทยลีก 3-4

ร่วมโครงการ FIFA Club Protection Programme

INCREASE OF YOUTH PLAYER QUOTA IN THAI LEAGUE 3-4

JOIN THE FIFA CLUB PROTECTION PROGRAMME

สมาคมฯ เตรี ยมเพิ่มจ�ำนวนนักเตะเยาวชนสัญชาติไทย
ลงสนามเป็ นตัวจริ ง ในแต่ละเกมการแข่งขันอย่างน้ อย
3 คนต่อเกม เป็ น 4 คนต่อเกม ในไทยลีก 3 และ 4 ในปี
2563 เพือ่ ให้ โอกาสการลงสนามให้ กบั นักฟุตบอลเยาวชน
โดยแต่ละทีมต้ องส่งแข้ ง U23 อย่างน้ อย 2 คน และ U21
อย่างน้ อย 2 คน

The association is preparing to increase the number of
Thai youth player quota as a starting player from 3 players
per game to 4 players per game in Thai League 3 and 4 in
season 2020 with hopes to give the opportunity for young
footballers to increase their talents on the field, each team
must send at least 2 U-23 players and at least 2 U-21 players.

สมาคมฯ ได้ เล็งเห็นความจ�ำเป็ น ในการเยียวยาสโมสร
ที่มีนักเตะบาดเจ็บจากการรั บใช้ ทีมชาติจึงได้ เข้ าร่ วม
โครงการ FIFA Club Protection Programme ซึง่ โครงการ
ดังกล่าว ฟี ฟ่ า จะจ่ายเงินค่าจ้ างชดเชยแก่สโมสร ที่มีนกั
เตะในต้ นสังกัดบาดเจ็บจากการเล่นทีมชาติจนต้ องเข้ า
รับการรักษาเกินกว่า 28 วัน
The association recognizes the need to help clubs
with injured players from serving the national team,
therefore FA Thailand has participated in the FIFA
Club Protection Programme, which FIFA will pay
compensation to the club with a player who served
the national team playing that requires more than
28 days of treatment.
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WOMEN’S
FOOTBALL

- WOMEN’S FOOTBALL -

ฟุตบอลหญิง

WOMEN’S FOOTBALL

มุ่งพัฒนาศักยภาพชบาแก้ว

DEVELOPMENT PLANS OF WOMEN’S TEAMS

สมาคมฯ ให้ ความส�ำคัญแก่ฟตุ บอลหญิง โดยมีการวางเป้า
หมายพัฒนาในทุกระดับและช่วงอายุ เพื่อให้ ฟุตบอลหญิง
ของไทยก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืน
The Football Association gives high importance to
women’s football with plans to develop women’s
Football in every age group with sustainable progress.
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สมาคมฯ มีการจัดประชุมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อพุดคุยในเรื่ องของการพัฒนาศักยภาพของฟุตบอล
หญิงทีมชาติไทยทุกรุ่น
The association held a meeting with Chulalongkorn
University in order to discuss the development of
the potential of the Thailand national football team
of all age groups.

- WOMEN’S FOOTBALL -

จัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง

FA THAILAND WOMEN’S LEAGUE 2018/19

ส่งนักเตะชบาแก้วเก็บตัวต่างแดน
SENDING CHABAKAEWS ABROAD
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สมาคมฯ ได้ จดั การแข่งขันฟุตบอลลีกหญิง โดยในปี
นี ้มีสโมสรฟุตบอลทีเ่ ข้ าร่วมการแข่งขัน FA Thailand
Women’s League 2018/19 ถึง 11 ทีมด้ วยกัน

The Association has continuously organized the
female professional league competitions this
year with 11 football clubs participating in the
FA Thailand Women’s League 2018/19.

สมาคมฯ ได้ ส่งนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทังชุ
้ ดใหญ่
และชุดเยาวชน ไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ และได้ ลงแข่ง
กับทีมจากต่างแดน เพื่อสร้ างเสริ มประสบการณ์ในการ
แข่งขัน
The Association has sent a large number of Thai
female national team footballers and youth teams to
go abroad for many occasions and has competed
with teams from foreign countries to enhance the
experience in competition.
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แต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค

APPOINT TECHNICAL ADVISOR

จัดอบรมเก่ี่ยวกับสิทธิเด็กและสตรี

ORGANIZE WOMEN’S AND CHILDREN’S
RIGHTS SEMINAR
สมาคมฯร่วมกับเอเอฟซีและยูนิเซฟจัดสัมมนา AFC Child Safeguarding
ให้ แก่ตวั แทนทีมที่เข้ าร่ วมแข่งขันในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และสโมสรในไทยลีก ได้ เห็นถึงความสําคัญของสิทธิ
เด็กและสตรี รวมถึงตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ ้นกับเด็กและวิธีปอ้ งกันภัย
ตลอดจนการเหยียดสีผิวไม่ให้ เกิดขึ ้นในสนามฟุตบอลและสังคม

The Association in hands with AFC and UNICEF organize the AFC
Child Safeguarding Seminar with team representatives participating
in the AFC Women’s U-16 Championship and Thai League clubs in
order to raise awareness in the importance of Women’s and Children’s
rights as well as dangers that may happen to children and how to
prevent danger while also educating participants on racism that
might happen on the field and in the society.
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สมาคมฯ ได้ แต่งตัง้ เวร่า เบาว์ อดีตกัปตันทีมของฟุตบอลหญิงทีมชาติเนเธอร์ แลนด์ ซึง่ ถือใบอนุญาตผู้ฝึกสอน ระดับ UEFA Pro-License
และ Video Analysis License ขึ ้นเป็ นที่ปรึกษาฝ่ ายเทคนิคให้ กบั ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อช่วยพัฒนาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
The Association has appointed Vera Pauw, former captain of the Netherland’s women’s national football team, who holds
a UEFA Pro-License and Video Analysis License appointed as a technical advisor with aims to develop the women’s
national team.

- WOMEN’S FOOTBALL -

ผลงานฟุตบอลหญิงทีมชาติ ไทย

THAILAND WOMEN’S NATIONAL FOOTBALL TEAM
PERFORMANCE

เหรียญเงิน ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2019
SILVER MEDAL - WOMEN’S FOOTBALL SEAGAMES 2019
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ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ที่ฝรั่งเศส
THROUGH TO THE FINALS ROUND OF FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2019

รองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2019
RUNNERS-UP OF AFF WOMEN’S CHAMPIONSHIP 2019

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
CHAMPIONS OF AFF U-15 WOMEN’S CHAMPIONSHIP 2019

6

FUTSAL

- FUTSAL -

ฟุตซอล
FUTSAL

จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสร
ในระดับนานาชาติ
ORGANIZE INTERNATIONAL FUTSAL
TOURNAMENTS
สมาคมฯ รับหน้ าทีเ่ ป็ นเจ้ าภาพการแข่งขันฟุตซอลชิง
แชมป์ สโมสรอาเซียน ฟุตซอลชิงแชมป์ สโมสรเอเชีย
และฟุตซอลชิงแชมป์ สโมสรโลกในปี 2019 โดยใช้
สนามฟุตซอล เทอร์ มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา
เป็ น สนามในการแข่ ง ขัน ฟุต ซอลชิ ง แชมป์ สโมสร
อาเซียน ขณะที่การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ สโมสร
เอเชีย และฟุตซอลชิงแชมป์ สโมสรโลก ใช้ สนามฟุต
ซอล บางกอก อารี นา่ เป็ นสนามแข่งขัน
The association is responsible for hosting the
AFF Futsal Cup, AFC Futsal Club Championship
and the World Intercontinental Futsal Cup 2019.
The AFF Futsal Cup will be held at Terminal
21, Nakhon Ratchasima Province. While the
AFC Futsal Club Championship and World
Intercontinental Futsal Cup 2019 will use the
Futsal Bangkok Arena as a competition ground

สมาคมฯ ตังเป้
้ าหมายที่จะให้ ฟตุ ซอลไทย เป็ นศูนย์กลาง
แห่งอาเซียน โดยรับหน้ าเสื่อเป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
The Association is determined to develop Thailand
to be a futsal hub of ASEAN with hosting international
competitions.
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- FUTSAL -

การผลักดันให้สโมสรฟุตซอล
มีคลับ ไลเซนซิง
CLUB LICENSING IN FUTSAL

ถ้วยชนะเลิศฟุตซอลลีก
ฉลองครบรอบ 12 ปี
FUTSAL LEAGUE 12 YEAR
ANNIVERSARY TROPHY

เพื่อให้ การบริ หารจัดการสโมสรฟุตซอล มีความเป็ น
มืออาชีพ ได้ มาตรฐานสากล จึงมีการวางยุทธศาสตร์
ให้ เป็ นลีกอาชีพที่ยงั่ ยืน โดยการผลักดันให้ สโมสร
ได้ รับคลับไลเซนซิง่ จากเอเอฟซี ในปี 2020 รวมถึง
ส่งเสริม ให้ มกี ารสร้ างอะคาเดมีแ่ ละลีกเยาวชนต่อไป
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To manage the Futsal clubs in order to
meet international standards, therefore, the
Association has developed a strategy to push
the Futsal League to become a sustainable
professional league by pushing the clubs to
receive Club Licensing from AFC in 2020 and
promoting to create an academy and youth
league

ในฐานะทีม่ ลี กี ฟุตซอลทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ เป็ นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย
รองจากอิหร่าน จึงได้ มีการจัดท�ำถ้ วยชนะเลิศฟุตซอล ไทยลีก
ขึ ้นใหม่ จากอังกฤษ อันเป็ นนัยยะส�ำคัญว่า ฟุตซอลลีกของไทย
พร้ อมที่จะก้ าวสูอ่ ีกระดับ นอกจากนี ้ยังได้ เพิ่มเงินบ�ำรุงทีม ให้
เป็ นทีมละ 6 แสนบาท และเงินรางวัลส�ำหรับทีมชนะเลิศ 2.5
ล้ านบาท ด้ วยเช่นกัน

As the 2nd oldest futsal league in Asia second to Iran,
therefore, a new Futsal Thai League Cup trophy was
created from England, meaning that Thailand’s Futsal
League is ready to advance to the next level. In addition,
the team has also increased support money of 600,000
baht to each team and the prize money for the winning
team of 2.5 million baht.

- FUTSAL -

ผลงานฟุตซอลชายทีมชาติ ไทย
MEN’S NATIONAL FUTSAL TEAM
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ชนะเลิศฟุตซอล ชิงแชมป์อาเซียน
ทีมฟุตซอลยอดเยี่ยมอาเซียน เอเอฟเอฟ อวอร์ดส์ 2019

ผลงานระดับสโมสรของสโมสรฟุตซอลชาย

ACHIEVEMENTS OF THE MEN’S FUTSAL CLUBS

สโมสร พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี - ชนะเลิศฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน
PTT BLUEWAVE CHONBURI - CHAMPIONS OF AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2019

WINNERS OF AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP
FUTSAL TEAM OF THE YEAR - AFF AWARDS 2019

สโมสร ฟุตซอลการท่าเรือ - รอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
THROUGH TO QUARTER FINAL OF AFC U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP 2019

PORT FUTSAL CLUB - THE LAST 8 OF AFC FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP
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BEACH
SOCCER

- BEACH SOCCER -

ฟุตบอลชายหาด

จัดการแข่งขัน
ลีกฟุตบอลชายหาด

BEACH SOCCER

ORGANIZE A BEACH
SOCCER LEAGUE
COMPETITION

สมาคมฯ มีการจัดแข่งขันลีกฟุตบอลชายหาดอย่างต่อเนื่อง เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
โดยในปี นี ้ การแข่งขันลีกฟุตบอลชายหาด ‘ไทยแลนด์ บีช ซอคเกอร์ ลีก 2019’
ก็มีทีมเข้ าร่วมแข่งขัน 6 ทีมด้ วยกัน ได้ แก่ บีคิว โอกาเนะ, ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี,
อินมายเพลส บีเอสซี, ประตูน� ้ำ บีเอสซี, โอนลี่ ลอฟท์ แอนด์ วินเทจ สไตล์ และ
ปากเกร็ด ซิตี ้ ดี.สปอร์ ต
The association has organized beach soccer league competitions
continuously for the 3rd consecutive year and in this year, the Thailand
Beach Soccer League 2019 has 6 participating teams competing, B.Q
Okane, Kasem Bundit University FC, In My Place BSC, Pratunam BSC,
Only Loft and Vintage Style, and Pak Kret City D.Sports
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สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยังคงมีการพัฒนาการแข่งขันฟุตบอลชายหาดอยูเ่ สมอ และ
มีการจัดแข่งขันลีกฟุตบอลชายหาด รวมถึงการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ
เพื่อพัฒนาฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย ให้ มีความก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ
The Football Association is always developing beach football
competitions and have a beach soccer league competition including
organizing international competitions to develop the Thai National Beach
Soccer team to always be progressive.

- BEACH SOCCER -

ผลงานทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติ ไทย

RESULTS OF THE THAI NATIONAL BEACH SOCCER TEAM

ชนะเลิศฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์อาเซียน
CHAMPIONS :
2019 AFF BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

จัดการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
ORGANIZE
INTERNATIONAL
COMPETITIONS

สมาคมฯ ได้ มกี ารจัดแข่งขันฟุตบอลชายหาดในระดับ
นานาชาติ ‘ไทยแลนด์ บีช ซอคเกอร์ ไฟวส์ 2019’ ขึ ้น
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย
ได้ มีโอกาสลงเล่นกับทีมฟุตบอลชายหาดที่แข็งแกร่ง
เพื่อเป็ นการสร้ างเสริ มประสบการณ์ ในการแข่งขัน
ของทีม เช่นเดียวกับ เป็ นเจ้ าภาพฟุตบอลชายหาด
ชิงแชมป์ อาเซียน และชิงแชมป์ เอเชีย
The association has organized an international
beach football competition ‘Thailand Beach
Soccer Five’s 2019’ to provide opportunities
for Thai national beach soccer players to have
the opportunity to play with a strong beach
soccer teams to enhance the experience of the
team as well as hosting the AFF Beach Soccer
Championship and the AFC Championship

รองชนะเลิศ ฟุตบอลชายหาดรายการ ไทยแลนด์ บีช ซอคเกอร์ ไฟวส์
RUNNER-UP : THAILAND BEACH SOCCER FIVE’S 2019
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COACHING
DEVELOPMENT

- COACHING DEVELOPMENT -

จับมือกับ ฟีฟ่า สัมมนาวิทยากรอบรมโค้ช

JOIN HANDS WITH FIFA COACHING SEMINAR
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การพัฒนาผู้ฝึกสอน

COACH DEVELOPMENT
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ ส่งเสริ ม
การอบรมผู้ฝึกสอนให้ ทวั่ ถึงทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา
คุณภาพและความรู้ ของผู้ฝึกสอนให้ ทดั เทียมระดับ
สากล พร้ อมการสอดแทรกแนวทาง Thailand’s Way
เพื่อเผยแพร่ไปสูน่ กั กีฬาฟุตบอลรุ่นต่อไป
The Football Association of Thailand has
promoted training for all coaches to develop
the quality and knowledge to be equal to
the international level along with including
the Thailand’s Way to distribute to the next
generation of footballers.

สมาคมฯ ร่วมมือกับ ฟี ฟ่ า จัดงานสัมมนา วางแผน
พัฒนาวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนในไทย พร้ อมด้ วย
วิทยากรโค้ ชจากชาติสมาชิ กของสหพันธ์ ฟุตบอล
อาเซียน เพือ่ ยกระดับการอบรมโค้ ช ทังในประเทศไทย
้
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวม
The Association in cooperation with FIFA to
organize a seminar to develop instructors
in Thailand with speakers from the member
associations of the ASEAN Football Federation
to improve the training of coaches both
in Thailand and Southeast Asia region as
a whole.

- COACHING DEVELOPMENT -

ริเริ่มโครงการ สร้างโค้ช 77 จังหวัด

INITIATE INTRODUCTORY COURSE IN 77 PROVINCES
สมาคมฯ ได้ ริเริ่ มโครงการอบรมโค้ ชหลักสูตร FA Thailand Introductory Course
ทัว่ ประเทศในปี แรกเพื่อให้ ผ้ ูฝึกสอนระดับรากหญ้ าได้ รับความรู้ ที่ถูกต้ องตาม
มาตรฐานเอเอฟซี และ Thailand’s Way โดยในปี แรก มีการอบรมไปแล้ ว 25 จังหวัด
ด้ วยกัน

จับมือ สพฐ. อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนเบื้องต้นให้ครูในสังกัด
JOIN HANDS WITH OBEC FOR COACH
COURSES FOR TEACHERS

This year, the Football Association initiated the FA Thailand Introductory
Course in 77 provinces across the country with aims to introduce correct
knowledge for grass root coaches to be accordingly to the AFC standards
and Thailand’s Way, having the course in 25 provinces in the first year.
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สมาคมฯ มีการเริ่ มหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ให้ แก่อาจารย์
ที่สงั กัดในโรงเรี ยนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.)
เพื่อช่วยในการพัฒนานักเตะตังแต่
้ ระดับเยาวชน และเพื่อให้ เกิดการฝึ กสอน
ที่ถกู ต้ องอย่างทัว่ ถึง
The association has started the “FA Thailand Introductory Course” for
teachers affiliated with the schools of the Office of the Basic Education
Commission (OBEC) to assist in the development of players from the
youth level and to achieve thorough correct training.

- COACHING DEVELOPMENT -
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ร่วมมือกับ สมาคมนักฟุตบอลอาชีพ
เปิดอบรม ซี ไลเซนส์

COOPERATION WITH THE PFA FOR
C LICENSE TRAINING
สมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยฯ ร่ ว มมื อ
กับ สมาคมนักฟุตบอลอาชีพ เปิ ดหลักสูตรอบรม
ซี ไลเซนส์ แก่นกั กีฬาฟุตบอล และนักกีฬาทีมชาติ
ทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั ในช่วงปิ ดฤดูกาล
The Football Association of Thailand has
collaborated with the Professional Footballers’
Association (PFA) to introduce the training
course on licensing for football players, past
and present national team athletes during the
off season.

9

REFEREE
DEVELOPMENT

- REFEREE DEVELOPMENT -

ร่วมมือกับ IFAB พัฒนาผู้ตัดสิน VAR
COOPERATE WITH IFAB TO
DEVELOP VAR REFEREES

เพื่อเป็ นการปูทางสูก่ ารใช้ วีดิทศั น์ช่วยตัดสิน (VAR) สมาคมฯ จึงได้ ร่วมมือกับ
International Football Association Board (IFAB) ในการจัดอบรมผู้ตดั สิน
VAR และมีการเก็บชัว่ โมงบินให้ ได้ รับการรับรองจากฟี ฟ่า ก่อนจะปฏิบตั หิ น้ าทีจ่ ริง
In order to pave the way for the use of VAR, the association has
collaborated with The International Football Association Board (IFAB)
with training sessions for VAR referees and has a collection of flight
hours to receive FIFA certification before actually performing their duty.
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การพัฒนาผู้ตัดสิน
REFEREE
DEVELOPMENT

สมาคมฯ มีการพัฒนาผู้ตดั สิน ให้ ได้ มาตรฐานระดับ
นานาชาติ พร้ อมกับ เปิ ด โอกาสให้ กับ คนรุ่ น ใหม่
ได้ เ ข้ า มาท� ำ หน้ า ที่ เป็ น การเพิ่ ม จ� ำ นวนบุค ลากร
ในวงการฟุตบอลไทย ตามแผนแม่บท 20 ปี
The association has developed referees
to meet international standards while also
providing opportunities for the new generation
by increasing the number of personnel in the
Thai football industry according to the 20-year
master plan

- REFEREE DEVELOPMENT -

น�ำ VAR มาใช้
เป็นครั้งแรก
ในลีกอาชีพอาเซียน

INTRODUCE VAR
FOR THE FIRST
TIME IN THE ASEAN
PROFESSIONAL
FOOTBALL LEAGUE.

หลังจากที่มีการน�ำร่ องในไทยลีกฤดูกาล 2018 ต่อต้ นฤดูกาล 2019 สมาคมฯ
ก็ได้ น�ำผลตอบรับ เข้ าสู่กระบวนการทดสอบร่ วมกับ IFAB ในการน�ำระบบวีดิ
ทัศน์ชว่ ยตัดสิน (VAR) มาใช้ งานจริ งอย่างเป็ นทางการ ในเกม ช้ าง เอฟเอ คัพ
นัดชิงชนะเลิศ ซึง่ ถือเป็ นครัง้ แรกในฟุตบอลลีกอาชีพของอาเซียน

สนับสนุนบุคลากรให้ท�ำงานกับองค์กรนานาชาติ
SUPPORTING PERSONNEL TO WORK
WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.

After the pilot of the Thai League in season 2018, towards the beginning
of the season 2019, the Association initiated the testing process with
IFAB to officially use the VAR system in the Chang FA Cup Finals which
is considered the first time in the professional football league of ASEAN

104

105

สมาคมฯ ได้ มีการสนับสนุนและส่งเสริ มบุคลากร ให้ ท�ำงานกับองค์กรระดับ
นานาชาติอยู่เสมอ ซึ่ง พัณณิภา ค�ำนึง หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาผู้ตดั สิน ได้ รับค�ำ
เทียบเชิญจากเอเอฟซี ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายผู้ตดั สินหญิง เพื่อช่วยพัฒนา
และยกระดับผู้ตดั สินหญิงของทวีป
The Association has supported and promoted their personnel to work
with international organizations at all times, Pannipar Kamnueng was
head of Referee Development received an invitation from AFC to be
the head of the female referee to help develop and upgrade the female
referees of the continent.

- REFEREE DEVELOPMENT -

ผู้ตัดสินไทยท�ำหน้าที่ใน ACL
เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี

THAI REFEREES SERVED IN THE ACL
FOR THE FIRST TIME
IN 15 YEARS.
ศิวกร ภูอดุ ม, ราวุฒิ นาคฤทธิ์ และ ธเนศ ชูชื่น 3 ผู้ตดั สินไทย ได้ รับเลือกให้ ท�ำ
หน้ าที่ในรายการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์ เอเชีย เอเอฟซี แชมเปี ย้ นส์ ลีก
ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกในรอบ 15 ปี ทีม่ ผี ้ ตู ดั สินชาวไทย ลงท�ำหน้ าทีใ่ นรายการดังกล่าว
Sivakon Phu-Udom, Rawut Nakarit, and Thanate Chuchuen are 3
Thai referees who have been chosen to judge in the AFC Champions
League which is the first time in 15 years for a Thai referee in serve in
that competition.
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ผลิตผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า

PRODUCE FIFA LEVEL
REFEREES

ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีผ้ ตู ดั สินชาวไทย ที่ได้ รับการรับรองจากฟี ฟ่ า แบ่งเป็ นผู้
ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ชว่ ยผู้ตดั สินชาย 8 คน, ผู้ตดั สินหญิง 3 คน, ผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน
หญิง 3 คน, ผู้ตดั สินฟุตซอล 5 คน และผู้ตดั สินฟุตบอลชายหาด 2 คน
In 2019, there were Thai referees that have been certified by FIFA which is
divided into 5 male referees, 8 male assistant referees, 3 female referees,
3 female assistant referees, 5 futsal referees, and 2 beach soccer referees

- REFEREE DEVELOPMENT -

ผู้ตัดสินไทยที่ ได้รับรางวัลในปี 2019
REFEREE AWARDS IN 2019

ศิวกร ภูอุดม - ผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมแห่งปี
เอเอฟเอฟ อวอร์ดส์ 2019

SIVAKORN PU-UDOM
MEN’S REFEREE OF THE YEAR - AFF AWARDS 2019

เปิดรับสมัครผู้ตัดสิน รุ่นที่ 27
APPLICATIONS 27TH EDITION
OF REFEREES
สมาคมฯ มีนโยบาย เพิ่มบุคลากรในวงการฟุตบอล
ไทย ตามแผนแม่บทพัฒนาแห่งชาติ 20 ปี จึงได้
มีการเปิ ดรับสมัครผู้ตดั สิน รุ่ นที่ 27 เพื่อท�ำหน้ าที่
ในการแข่งขันฟุตบอลระดับต่างๆ และพัฒนาไปสู่
ระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติในอนาคต
With aims to increase personnel in the Thai
football industry according to the 20-year
national development plan, the 27th edition of
the referee has been opened for applications to
work in football competitions and be developed
to the national level, including international
levels in the future

สุภาวรรณ หินทอง - ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี
เอเอฟเอฟ อวอร์ดส์ 2019
SUPAWAN HINTHONG
WOMEN’S ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR 2019
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FOOTBALL
SCIENCE AND
MEDICINE

- FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE -

จัดสัมมนาด้านการแพทย์แก่ทีมในไทยลีก 1-4

MEDICAL SEMINAR FOR THAI LEAGUE 1-4 CLUBS

ร่วมกับสโมสรเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด จัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
JOIN SHEFFIELD UNITED TO ORGANIZE SPORTS SCIENCE
TRAINING

สมาคมฯ ร่วมกับสโมสร เชฟฟิ ลด์ ยูไนเต็ด จัดสัมมนา ในหัวข้ อ
Football Medicine Concept หรื อ การนําวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มาใช้ กบั นักกีฬาฟุตบอล ของสโมสรในประเทศอังกฤษ ให้ ความรู้
แก่ตวั แทนสโมสรจากไทยลีก
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The Association teamed up with Sheffield United to
organize the “Football Medicine Concept ” seminar or the
application of sports science to footballers of clubs in
England to educate the club representatives from Thai
League.
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สมาคมฯ และ ไทยลีก ได้ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากฟี ฟ่ าและ
เอเอฟซี มาร่วมสัมมนาด้ านการแพทย์ Thai Football Medical
Conference ให้ กบั ตัวแทนสโมสรจากไทยลีก 1- 4 เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ด้ า นเวชศาสตร์ ฟุต บอล,วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกันโดยได้ รับความสนับสนุนจาก
สมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพและมหาวิทยาลัยรังสิต

The Football Association and Thai League invited experts
from FIFA and AFC as key speakers in the Thai Football
Medical Conference for representatives of clubs of Thai
League 1-4 with aims to educate on Football Medicine,
Sports Science and exchanging knowledge with support
from the Professional Footballers’ Association and Rangsit
University.

FOOTBALL
SCIENCE
AND-MEDICINE
- FOOTBALL
SCIENCE
AND MEDICINE
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น�ำเข้าอุปกรณ์ฟิตเนส
และฟื้นฟูร่างกาย

IMPORT FITNESS EQUIPMENT AND
REHABILITATION
สมาคมฯ น�ำเงินสนับสนุนบางส่วนทีไ่ ด้ จากโครงการ FIFA Forward น�ำเข้ าอุปกรณ์
ส�ำหรับฟื น้ ฟูร่างกาย ประกอบด้ วยเครื่ องอัลตร้ าซาวด์ รุ่น Sonopuls 492 และ
เครื่อง High Laser รุ่น MPHI75 เช่นเดียวกับอุปกรณ์ฟิตเนสทีช่ ว่ ยเพิม่ สมรรถภาพ
ให้ กบั ร่ างกายของนักกีฬา ทังเรื
้ ่ องของการเพิ่มความเร็ ว, ความแข็งแรง, ความ
สมดุล, เพิ่มระบบประสาน, การเผาผลาญภายในร่ างกาย, ความยืดหยุ่น รวม
ถึงความคล่องตัว
The Association brought some financial support from the FIFA Forward
programme to import equipment for rehabilitation. This consists of the
Sonopuls 492 ultrasound and the High Laser MPHI75, as well as fitness
equipment that enhances the performance of athletes in speed, strength,
balance, increase the coordination system, metabolism in the body,
flexibility, and agility.

ศึกษาแนวทางการสร้างห้องฝึกซ้อม
ฟุตบอลขั้นสูง
STUDY GUIDELINES FOR BUILDING
ADVANCED FOOTBALL PRACTICE
ROOM

สมาคมฯ มีการจัดประชุมร่ วมกับนักวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา และ
วิศวกรรมเครื่ องกล จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรี ยมความพร้ อมใน
การศึกษาความเป็ นไปได้ เกี่ยวกับการสร้ างห้ องปฏิบตั กิ ารฝึ กซ้ อมฟุตบอลขันสู
้ ง
ที่ศนู ย์ฟตุ บอลแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลได้ ตามความต้ องการของ
ผู้ฝึกสอน และฝึ กให้ นกั ฟุตบอลสามารถเล่นได้ ในแท็คติกที่แตกต่างกันไป รวมถึง
การพัฒนาเรื่ องของทักษะขันสู
้ งเป็ นรายบุคคล
The Association has organized a meeting with academics in sports
science and mechanical engineering from Chulalongkorn University
to prepare the probability in building an advanced football practice
laboratory at the National Football Center in order to develop the
footballer’s ability to meet the needs of the coach and to train footballers
to play in different tactics including individual football player training in
the development of advanced skills.
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FOOTBALL
PARTICIPATION

- FOOTBALL PARTICIPATION -

สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอล

สนับสนุนกีฬาฟุตบอลในภาคใต้

FOOTBALL PARTICIPATION

SUPPORTING SOUTHERN FOOTBALL
สมาคมฯ ได้ มกี ารส่งเสริมให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วมกับกีฬา
ฟุตบอลทุกภาคส่วน ตังแต่
้ ระดับรากหญ้ า ไปจนถึง
ฟุตบอลระดับสูง รวมถึงเชิดชูเกียรติให้ แก่บคุ ลากร
ในกีฬาฟุตบอลไทย
The Association encourages everyone to
participate in football, from grassroots to
the professional leagues while honoring Thai
football personnel.
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สมาคมฯ มีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาฟุตบอลในระดับภูมภิ าค โดยสมาคมฯ ได้ มีการ
มอบลูกฟุตบอล ให้ แก่ เด็กและเยาวชน ในจังหวัดปั ตตานี ตามโครงการสานฝัน
เด็กและเยาวชนไทยสูน่ กั เตะอาชีพ รวมทังจั
้ ดการแข่งขันฟุตบอลใน 5 จังหวัดภาคใต้
ร่ วมกับ ศูนย์อ�ำนวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) เพื่อส่งเสริ ม
การพัฒนาบุคลากรในวงการฟุตบอล และสร้ างความสามัคคีให้ กบั คนในพื ้นที่
The Association aims to develop football in every region and the
association has given soccer balls to youths in Pattani province, following
the Dreams Come True Project in Pattani Province. Including organizing
football matches in 5 southern provinces to promote the development
of football personnel and create unity for people in the area.

- FOOTBALL PARTICIPATION -

ได้รางวัลระดับทองแดงในการพัฒนาฟุตบอลรากหญ้า
RECOGNISED WITH AFC GRASSROOTS
BRONZE MEMBERSHIP

PTT FA Thailand Youth Festival
สมาคมฯ ร่ วมมือกับ ปตท. จัดการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนรายการ PTT FA Thailand Youth Festival
ขึ ้น ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี เพื่อเป็ นเวทีให้
เยาวชนจากแต่ละอะคาเดมีทวั่ ภูมภิ าคได้ แสดงความ
สามารถเชิงฟุตบอล
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The association collaborated with PTT to
organize the youth football competition, PTT
FA Thailand Youth Festival, for under-10 and
under-12 teams, as a platform for youths from
each academy across the region to show
football competence.
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สมาคมฯ จัดกิจกรรมฝึ กสอนฟุตบอลให้ แก่เยาวชน
ในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้ รับการรับรอง
จากสมาพันธ์ ฟตุ บอลเอเชีย ว่าเป็ นประเทศที่มีการ
พัฒนาฟุตบอลรากหญ้ าในระดับทองแดง
นอกจากนี ้ยังได้ ร่วมมือกับเอเอฟซี และเอคโคโน จัด
กิจกรรม AFC Women’s Football Day 2019 เพื่อ
ฝึ กสอนฟุตบอลให้ แก่เยาวชนหญิง รวมถึงสร้ างแรง
บันดาลใจให้ แก่เยาวชนทีจ่ ะพัฒนาขึ ้นมาเป็ นอนาคต
ของชาติในภายภาคหน้ า

The association has continuously organized
football training activities for youth in different
regions and was certified by the Asian Football
Confederation as a country that has developed
grassroots football at a Bronze Membership.
In addition, in collaboration with AFC and
Ekkono, AFC Women’s Football Day 2019 is
organized to train young women and inspiring
youths that will develop into the future of the
nation.

- FOOTBALL PARTICIPATION -

ฟุตบอลส�ำหรับประชาชนทั่วไป
THAILAND AMATEUR LEAGUE
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ช้างศึกอาสา

CHANG SUEK
VOLUNTEERS
สมาคมฯ ได้ จดั โครงการ ‘ช้ างศึกอาสา’ ขึ ้น เพื่อเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งกับ
ฟุตบอลไทย รวมถึงเป็ นการท�ำให้ ประชาชนทัว่ ไป
มี ค วามสนใจในฟุต บอลไทยมากขึน้ และยัง เป็ น
การปลูกฝังเรื่ องจิตสาธารณะให้ แก่เยาวชน
The Association organized a project ‘Chang
Suek Volunteers’ with aims to give people the
opportunity to become part of Thai football
as well as making the general public more
interested in Thai football while instilling public
minds for the youth.

สมาคมฯ มีความต้ องการที่จะสนับสนุนให้ บุคคล
ทัว่ ไปได้ มีสว่ นร่วมกับการแข่งขันฟุตบอลลีก รวมถึง
เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทีม่ คี วามสามารถในด้ านฟุตบอล
ได้ มีโอกาสแสดงฝี เท้ า รวมถึงลงเล่นฟุตบอลอาชีพ
จึงมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล ไทยแลนด์ อะเมเจอร์
ลีก ขึ ้น เพื่อหาตัวแทนของแต่ละภาค เป็ นตัวแทน
ลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพอย่าง ออมสิน
ลีก หรื อ ไทยลีก 4 ต่อไป
The Association aims to encourage the public
to participate in football league competitions.
Including opening opportunities for talented
people in football to have the opportunity
to show their footwork, including playing in
professional football. Therefore the Association
has organized the Thailand Amature League
Football Tournament to find representatives
from each region to play as a representative to
play in the professional football league, such as
the Omsin League or Thai league 4

- FOOTBALL PARTICIPATION -

เอฟเอ ไทยแลนด์
อวอร์ดส์

FA THAILAND AWARDS
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สมาคมฯ จัดงาน FA Thailand Awards ขึ ้นเพื่อ
เป็ นการเชิดชูเกียรติแก่บคุ ลากรในวงการฟุตบอลไทย
เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ แก่บคุ ลากรในวงการฟุตบอล
ด้ านต่างๆ ทังฟุ
้ ตบอล, ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด
โดยสมาคมฯ มีการจัดงานนี ้ขึ ้นทุกๆ ปี หลังจบการ
แข่งขันในแต่ละฤดูกาล
The association organized the FA Thailand
Awards to honor personnel in the Thai football
industry and to honor personnel in various
fields of football from football, futsal and
beach football, the association organized this
event every year after the competitions in each
season.
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- FOOTBALL PARTICIPATION -

รางวัลบุคคลส�ำคัญแห่งวงการฟุตบอลไทย
คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

AIYAWATT SRIVADDHANAPRABHA

รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมฯ
คุณนวลพรรณ ล�่ำซ�ำ	

FA THAILAND SPECIAL RECOGNITION AWARD

PRESIDENT’S SPECIAL RECOGNITION AWARD

NUALPHAN LAMSAM

รางวัลแรงบันดาลใจในการปลูกฝังเยาวชน
ไทยเบฟ ฟุตบอล อะคาเดมี		

PTT INSPIRING GRASSROOTS OF THE YEAR

THAIBEV FOOTBALL ACADEMY

รางวัลการปลูกฝังเยาวชนให้รักกีฬาฟุตบอล PTT DEVELOPING GRASSROOTS OF THE YEAR
เอวี อะคาเดมี		

AV ACADEMY

รางวัลแรงบันดาลใจด้านการแพทย์
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สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด		

INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB OF THE YEAR

BG PATHUM UNITED

สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด		

BEST DEVELOPING CLUB

SINGHA CHIANGRAI UNITED

รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปี

GRAND SPORT BEST GROUND (STADIUM)

SUPHANBURI STADIUM

รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี
เอกนิษฐ์ ปัญญา

KUBOTA YOUNG PLAYER OF THE YEAR

เลือง ซวน เซือง		

GOAL OF THE YEAR

LUONG XUAN TRUONG

รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ทีมชาติ)
สุภโชค สารชาติ		

AIR ASIA REFEREE OF THE YEAR

CHAIREAG NGAMSOM

รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี
ศศิชา โพธิวงษ์

PTT WOMEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

SASICHA PHOTHIWONG

รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี
มูฮัมหมัด อุสมานมูซา

PTT MEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

MUHAMMAD OSAMANMUSA

รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแห่งปี

YUASA BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR

WATCHARA LEPAIJIT

รางวัลผู้ท�ำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 4)
ฉัตรชัย นาควิจิตร		

OMSIN LEAGUE TOP GOAL SCORER

CHATCHAI NARKWIJIT

รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 4)
เอกชัย พูลศรี		

OMSIN LEAGUE COACH OF THE YEAR

EKKACHAI POOLSRI

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 4)
เซลิโอ้ กิลเยร์เม่ ดา ซิลวา ซานโตส		

OMSIN LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER

CELIO GUILHERME DA SILVA SANTOS

รางวัลผู้ท�ำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 3)

OMSIN LEAGUE PRO TOP GOAL SCORER

เปเรย์ร่า มาเซียล โอลิเวร่า ไมรอน นาทาน PEREIRA MACIEL OLIVEIRA MAIRON NATAN

EKANIT PANYA

รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ลีก)

ชัยฤกษ์ งามสม

วัชระ เลไพจิตร

รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี

สุพรรณบุรี สเตเดี้ยม		

รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี

CHANG NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR

SUPACHOK SARACHAT

รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3)
ปฏิภัทร รอบรู้		

OMSIN LEAGUE PRO COACH OF THE YEAR

PATIPAT ROBROO

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 3)

OMSIN LEAGUE PRO MOST VALUABLE PLAYER

เปเรย์ร่า มาเซียล โอลิเวร่า ไมรอน นาทาน PEREIRA MACIEL OLIVEIRA MAIRON NATAN
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- FOOTBALL PARTICIPATION -

รางวัลผู้ท�ำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 2)		
ติอาโก้ โอลิเวร่า เด ซูซ่า

M150 CHAMPIONSHIP TOP GOAL SCORER

TIAGO OLIVEIRA DE SOUZA

รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2)
ดุสิต เฉลิมแสน

M150 CHAMPIONSHIP COACH OF THE YEAR

DUSIT CHALERMSAN

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 2)
มาร์ค แลนดรี้ บาโบ		

M150 CHAMPIONSHIP MOST VALUABLE PLAYER

MARK LANDRY BABO

รางวัลนักฟุตบอลไทยที่ท�ำประตูสูงสุด (ไทยลีก)
เอกนิษฐ์ ปัญญา

EKANIT PANYA

รางวัลผู้ท�ำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก)
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TRUE THAI TOP SCORER

ลอนซาน่า ดุมบูย่า 		

TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER

LONSANA DOUMBOUYA

รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก)
อลงกรณ์ ทองอ�่ำ		

ALONGKORN THONG-AUM

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก)
พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล		

TOYOTA THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER

PHITIWAT SUKJITTHAMMAKUL

รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี
เฮแบร์ตี้ เฟอร์นานเดส เด อันดราเด้		

นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี
กาญจนา สังข์เงิน		

WARRIX FOREIGN PLAYER OF THE YEAR

HEBERTY FERNANDES DE ANDRADE
MUANGTHAI INSURANCE WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR

KANJANA SUNGNGOEN

นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี
ธีราทร บุญมาทัน		

TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR

CHANG MEN’S PLAYER OF THE YEAR

THEERATHON BUNMATHAN
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12

FANS, MEDIA
& MARKETING

- FANS, MEDIA & MARKETING -

เว็บไซต์ ใหม่ ไทยลีก

THAI LEAGUE’S NEW WEBSITE
ไทยลีกได้ มีการจัดทําเว็บไซต์ใหม่ โดยจะมีการเพิ่มข้ อมูลเชิงสถิติ
เข้ ามา เพื่อเพิ่มการนําเสนอที่หลากหลายมากขึ ้น
Thai League has created a new website with newly added
statistical data to increase the variety of presentations for
football fans
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ต่อยอด E-Sports
สู่ระดับโลก

PUSHING E-SPORTS
TO AN INTERNATIONAL
STAGE

สมาคมฯ ได้ ร่วมมือกับบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน), บริ ษัท โตโยต้ า
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด และ บริ ษัท โคนามิ จ�ำกัด (มหาชน) จัดทัวร์ นาเมน
ต์ Toyota E-League โดยมีตวั แทนจากสโมสรไทยลีกร่วมแข่งขันในเกม PES ซึง่
ผู้ที่ชนะเลิศได้ สทิ ธิ์เป็ นตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก PES League World Finals
นอกจากนี ้ ยังร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดการแข่งขัน GSB E-Cup 2019 หรื อ
เอฟเอ คัพ ในรูปแบบ E-Sports โดยเปิ ดรับผู้เข้ าแข่งขันจากทัว่ ทังเอเชี
้ ยอีกด้ วย
The association has collaborated with Plan B Media Public Company
Limited, Toyota Motor Thailand Co., Ltd., and Konami Public Company
Limited to organize the Toyota E-League Tournament, with representatives
from Thai League clubs competing in PES game in which the winner is
entitled to represent Thailand in the PES League World Finals
In addition, cooperating with the Government Savings Bank in organizing
the GSB E-Cup 2019 or FA Cup in E-Sports format, accepting participants
from all over Asia.

- FANS, MEDIA & MARKETING -

จัดท�ำเพลงเชียร์ทีมชาติ ไทย

PRODUCE THAI NATIONAL TEAM CHEERING SONGS
สมาคมฯ ได้ จดั ท�ำเพลงธีมช้ างศึก โดยมีจดุ ประสงค์ให้ มีเพลงบรรยากาศทีมชาติ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ชดั เจน แสดงออกถึงความเป็ นคนไทย และความภาคภูมิใจของ
นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้ เป็ นตัวแทนของประเทศไทย ซึง่ เมโลดี ้ รวมถึงเนื ้อเพลงท่อน
ภาษาไทย ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงชาตินนั่ เอง
The association created a theme song of the War Elephants with the
aims of having a national team atmosphere song that is clear and unique
while expressing the Thai identity and pride of footballers in representing
Thailand, with melodies that include Thai lyrics which was inspired by
the national anthem
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เปิดประมูลลิขสิทธิ์
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย
8 ปี
FA THAILAND OPENS
BIDS FOR 8 YEAR
BROADCASTING RIGHTS

สมาคมฯ เปิ ดประมูลลิขสิทธิ์ถา่ ยทอดสดฟุตบอลไทย ทังระดั
้ บสโมสรและทีมชาติ
รวมถึงฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ตังแต่
้ ปี 2021-2028 ซึง่ เปิ ดกว้ างส�ำหรับ
ผู้ที่อยูใ่ นวงการผลิตเนื ้อหาทุกรูปแบบ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทังในด้
้ านโปรดักชัน่
และฟุตบอลไทยโดยรวม
The association opens bids for broadcasting rights for Thai football both
league and national team levels, including futsal and beach soccer from
season 2021-2028, which is open for those in the industry to produce
all forms of content to achieve development in both production and Thai
football as a whole.
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