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สารจากนายกสมาคมฯ
แม้้ว่า่ การระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 จะส่่งผลกระทบ
ต่่อวงการฟุุตบอลทั่่�วโลก รวมถึึงประเทศไทย แต่่สมา
คมฯ ยัังมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาฟุุตบอลไทย ให้้เติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็ นระบบ บนเงื่่�อนไขของสถานการณ์์
ดัังกล่่าว ซึ่่ง� Activities Report ฉบัับนี้้� เป็็ นการรวบรวม
ผลงานในปีี ที่่�ผ่า่ นมา ภายใต้้กรอบยุุทธศาสตร์์ 12 ด้้าน
ตามแผนแม่่บทพััฒนาฟุุตบอลแห่่งชาติิระยะยาว 20 ปีี
ผมในฐานะตััวแทนสมาคมฯ ขอขอบคุุณ สโมสรสมาชิิก
ผู้้ส� นัับสนุุน สื่่�อมวลชน แฟนบอล และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุก
ท่่าน ที่่�ยืืนหยััดเคีียงข้้างกััน เพื่่�อให้้ฟุตุ บอลไทยเดิินหน้้า
ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากเช่่นนี้้�ครัับ
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โครงสร้างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
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สมาคมฯมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรแม้จะต้องปรับตัวภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เพื่อให้ฟุตบอลไทยสามารถดำ�เนินต่อไปได้
โดยการบริหารสถานการณ์ภายใต้โควิด-19 ประกอบไปด้วย
- ปรับโครงสร้าง บริษัท ไทยลีก จากสถานการณ์โควิด-19
- ร่วมกับหน่วยงานรัฐถ่ายทอดสดไทยลีกทางฟรีทีวี
- ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้สโมสรไทยลีกตรวจโควิดฟรี
- เปิดกองทุน President’s Fund 2 ให้สโมสรกู้ยืม
- ร่วมกับภาครัฐทำ�ระเบียบจัดแข่งขันวิถีใหม่
- ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูฟุตบอลไทย
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โครงสร้้างสมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทยฯ
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ปรัับโครงสร้้าง บริิษััท ไทยลีีก
จากสถานการณ์์โควิิด-19
โดยคณะกรรมการจััด การแข่่ ง ขััน กีี ฬ า
ฟุุตบอลไทยลีีก ประกอบด้้วย ตััวแทนสโมสรไทยลีีก
1-3, ตััวแทนสมาคมนัักกีีฬาฟุุตบอลอาชีีพ, ตััวแทน
ผู้้บ� ริิหารสิิทธิิ ป ระโยชน์์, ตััวแทนผู้้�ถืื อลิิขสิิทธิ์์� การ
ถ่่ายทอดสด, ตััวแทนผู้้�ตัดั สิิน, ตััวแทนสมาคมผู้้�สื่่�อ
ข่่าวกีีฬาแห่่งประเทศไทย และตััวแทนสมาคมฯ
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สมาคมฯ มีี ก ารปรัั บ โครงสร้้ า งการ
บริิหารของ บริิษััท ไทยลีีก จำำ�กััด เพื่่� อสอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด -19 ที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อวงการฟุุตบอลทั่่�วโลก จนเกิิดความไม่่
แน่่นอน โดยให้้ผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องร่่วมแสดงความคิิด
เห็็นอย่่างครบถ้้วนทุุกด้้าน สนัับสนุุนการทำำ�งานที่่�มีี
ความโปร่่งใส และมีีการสื่่�อสารข้้อมููลอย่่างใกล้้ชิิด
เข้้าถึึงผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียอย่่างชััดเจนมากขึ้้�น
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ร่่วมกัับกระทรวงสาธารณสุุข
ให้้สโมสรไทยลีีกตรวจโควิิด
โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

สมาคมฯ และกระทรวงสาธารณสุุ ข โดยกรม
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ลงนามตรวจหาเชื้้อ� โควิิด19 ให้้แก่่นักั กีีฬาฟุุตบอล และบุุคลากรในการแข่่งขััน
ไทยลีีกกว่่า 6,100 คน ทั้้�งก่่อนและระหว่่างฤดููกาล
โดยสมาคมฯ เป็็ นผู้้อ� อกค่่าใช้้จ่า่ ย
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ร่่วมกัับหน่่วยงานรััฐ

ถ่่ายทอดสดไทยลีีกทางฟรีีทีีวีี
สมาคมฯ ร่่วมมืือกัับบริิษััท เซ้้นส์์ เอนเตอร์์เทนเมนท์์
จำำ�กัดั , สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี และกรมประชาสััมพัันธ์์
ถ่่ายทอดสดฟุุตบอลไทยลีีก ผ่่านช่่องฟรีีทีีวีี ได้้แก่่
ททบ. 5, MCOT, ช่่อง 7, NBT และ T Sports ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 25 ตุุลาคม 2563 จนจบฤดููกาลแข่่งขััน
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เปิิดกองทุุน President’s Fund 2
เพื่่�อช่่วยเหลืือสภาพคล่่องทางการเงิิน
ของสโมสรสมาชิิก
นายกสมาคมฯ เปิิ ดโครงการ President’s Fund 2
โดยใช้้เงิินครอบครััวร่วม
่ 43 ล้้านบาท เพื่่�อช่่วยเหลืือ
สภาพคล่่องของสโมสรสมาชิิกที่่�ได้้รับั ผลกระทบจาก
โควิิด-19 ให้้ดีีขึ้้น� สำำ�หรับั การกลัับมาแข่่งขัันฤดููกาล
2563 ในรููปแบบกู้้�ยืืมโดยไม่่มีีดอกเบี้้�ย
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จััดการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี
สมาคมฯ มีีการจััดประชุุมใหญ่่ร่วมกั
่ บั สโมสรสมาชิิก
เพื่่�อชี้้�แจงการดำำ�เนิินงานในรอบปีี ที่่�ผ่า่ นมา และแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในเรื่่อ� งต่่างๆ ด้้วยจุุดมุ่่�งหมายที่่�
ต้้องการให้้เกิิดความเข้้าใจระหว่่างกััน ในช่่วงที่่�เกิิด
ความไม่่แน่่นอน ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19
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ร่่วมกัับภาครััฐทำำ�ระเบีียบ
จััดแข่่งขัันวิิถีีใหม่่
สมาคมฯ ประสานกัับ กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา,
กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ และการกีีฬาแห่่งประเทศไทย
ในการร่่างระเบีียบจััดการแข่่งขัันกีีฬาฟุุตบอลวิิถีีใหม่่ ทั้้�ง
ในแบบไม่่มีีผู้้�ชมและจำำ�กัดั จำำ�นวนผู้้�ชม โดยได้้มีีการจััด
นััดสาธิิ ต “ระยองคิิกออฟ” เพื่่�อเป็็ นต้้นแบบในการจััด
แข่่งขัันกีีฬาฟุุตบอล ทั้้�งในระดัับอาชีีพและสมััครเล่่น เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19
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ร่่วมมืือกัับองค์์กรนานาชาติิ
เพื่่�อฟื้้�นฟููฟุุตบอลไทย
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หารืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ
ในการพััฒนาฟุุตบอลไทย
สมาคมฯ หารืือกัับ คณะอนุุกรรมาธิิการกีีฬาอาชีีพ
และอุุตสาหกรรมกีีฬา เพื่่�อพููดคุุยถึึงเรื่่อ� งการพััฒนา
กีีฬาฟุุตบอลในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น ปัั ญหาที่่�พบ
ในช่่วงโควิิด-19 การนำำ�เทคโนโลยีีอาทิิเช่่น VAR มา
ใช้้ในฟุุตบอลไทย การพััฒนาเยาวชนและลีีกอาชีีพ
ไปจนถึึงความเป็็ นไปได้้ในการเสนอตััวเป็็ นเจ้้าภาพ
ฟุุตบอลโลก

สมาคมฯ ได้้ร่วมมืื
่ อกัับ ฟีี ฟ่่ า ยููฟ่่า และ เอเอฟซีี ใน
โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อทำำ�แผนฟื้้�นฟููฟุุตบอลไทยในช่่วง
โควิิด-19 ให้้สามารถกลัับมาดำำ�เนิินงานได้้อีีกครั้้ง� ไม่่
ว่่าจะเป็็ นในส่่วนของ การจััดการแข่่งขัันฟุุตบอลลีีก
ทั้้�งชายและหญิิง , สาธารณููปโภค , การพััฒนาด้้าน
เทคนิิค, ผู้้�ตัดั สิิน , VAR ฯลฯ

PANDEMIC

FA THAILAND ORGANIZATION

การบริิหารสิิทธิิประโยชน์์ตาม
หลัักการเอเอฟซีี

เซ้้นส์์ TENCENT และ ELEVEN SPORTS
ถ่่ายทอดฟุุตบอลไทย
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เพื่่�อให้้การพััฒนาวงการฟุุตบอลไทยทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่
เยาวชน สโมสร ไปจนถึึงทีีมชาติิ เป็็ นไปอย่่างต่่อ
เนื่่�องและยั่่�งยืืน สมาคมฯ จึึงนำำ�หลักั การของสมาพัันธ์์
ฟุุตบอลแห่่งเอเชีีย (เอเอฟซีี) ในการประมููลผู้้�ถืือสิิทธิิ
ประโยชน์์ 8 ปีี ในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น ผู้้บ� ริิหาร
สิิทธิิประโยชน์์, ผู้้�ถืือลิิขสิิทธิ์์�ถ่่ายทอดสด , ผู้้�รับั สิิทธิ์์�
ในการผลิิตชุดุ กีีฬา ไปจนถึึงลููกฟุุตบอล

เซ้้นส์์ เอนเตอร์์เทนเมนท์์ ร่่วมกัับ บริิษััท เทนเซ็็น
ต์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั และ ELEVEN SPORTS
ถืือลิิขสิิทธิ์์� ถ่่ายทอดสดฟุุตบอลไทย , ฟุุตซอล และ
ฟุุตบอลชายหาด ทั้้�งในระดัับสโมสรและทีีมชาติิ ชาย
และหญิิง ตั้้�งแต่่ฤดููกาล 2021 - 2028 โดยแพลตฟอร์์ม
การรัับชมจะเป็็ นทั้้�งในรููปแบบออฟไลน์์ , ออนไลน์์ ไม่่
ว่่าจะเป็็ น ชมสดผ่่านทีีวีีดิิจิิทัลั , แอพพลิิเคชััน “เชีียร์์
ไทย” , OTT ทั้้�งไทยและต่่างประเทศ
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แพลนบีีบริิหารสิิทธิิประโยชน์์สมาคมฯ สมััยที่่� 2

32
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วอริิกซ์์รัับสิิทธิ์์�ผลิิตชุุด

กีีฬาฟุุตบอลทีีมชาติิ ไทย

บริิษััท แพลน บีี มีีเดีีย จำำ�กััด (มหาชน) ชนะการ
ประมููลเป็็ นตััวแทนบริิหารสิิทธิิประโยชน์์อย่่างเป็็ น
ทางการของสมาคมฯ ต่่อเนื่่�องอีีก 8 ปีี ตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ.
2564 - 2571 หลัังจากเป็็ นผู้้�ถืือสิิทธิ์์�ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ.
2560-2563

สมาคมฯ และ แพลนบีี ได้้คัดั เลืือกให้้บริิษัทั
วอริิกซ์์ สปอร์์ต จำำ�กัดั เป็็ นผู้้�รับั สิิทธิ์์�ในการผลิิตชุดุ
กีีฬาฟุุตบอล ฟุุตซอล และฟุุตบอลชายหาด สำำ�หรับั
ทีีมชาติิไทย ทั้้�งชายและหญิิง แก่่สมาคมฯ ประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2564 - 2571
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ลงนาม MOU กัับสมาคมกีีฬาคนหููหนวกฯ

ลงนาม MOU กัับองค์์กรต่่างๆ
เพื่่�อการพััฒนา

สมาคมฯ ได้้ลงนาม MOU กัับ สมาคมกีีฬาคนหููหนวก
แห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์ ์ เพื่่�อสนัับสนุุน
และให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการยกระดัับ และพััฒนากีีฬา
ฟุุตบอลและฟุุตซอลสำำ�หรับั ผู้้บ� กพร่่องทางการได้้ยิิน
ในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น การเก็็บตััวฝึึกซ้้อม , ด้้าน
วิิทยาศาสตร์์การกีี ฬา , การฝึึ กอบรมและพััฒนา
นัักกีีฬา รวมถึึงบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ลงนาม MOU กัับกกท.ในการจััดแข่่งขัันยููธลีีก
สมาคมฯ ลงนามความร่่วมมืื อกัับ การกีี ฬ าแห่่ ง
ประเทศไทย ในการให้้ความช่่วยเหลืือ ส่่งเสริิม และ
สนัับสนุุนการจััดแข่่งขัันฟุุตบอลเยาวชนยููธลีีก เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาและการก้้าวไปสู่่�ระดัับ
นานาชาติิอย่่างยั่่�งยืืน

ลงนาม MOU สมาคมฟุุตบอล ยููเออีี
สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทยฯ ลงนาม MOU
กัับ สมาคมฟุุตบอลสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ ในการร่่วม
มืือกัันพััฒนาและเเลกเปลี่่�ยนความรู้้ � บุุคลากร ตั้้�งแต่่
ในระดัับเยาวชน ทีีมชาติิ ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตัดั สิิน VAR
วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา เวชศาสตร์์การกีีฬา โครงสร้้าง
สาธารณููปโภค รวมถึึงเทคโนโลยีีต่า่ ง ๆ
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จััดทำำ�ฐานข้้อมููลฟุุตบอลไทย
สมาคมฯ เล็็ ง เห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของ big data
ในปัั จจุุบันั จึึงริิเริ่่�มจัดั เก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็ นระเบีียบ
ทั้้�งในส่่วนของนัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตัดั สิิน ที่่�จะถููก
เชื่่�อมโยงกัับ FIFA ID เช่่นเดีียวกัับหลัักสููตรอบรม
และเอกสารอิิ เ ล็็ก ทรอนิิ ก ส์์ เพื่่� อ ก้้า วไปสู่่�การเป็็ น
e-office ในอนาคต

เป็็นเจ้้าภาพรายการแข่่งขัันระดัับนานาชาติิ
สมาคมฯ ร่่วมมืือกัับภาครััฐและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็ นเจ้้าภาพรายการแข่่งขัันฟุุตบอลระดัับนานาชาติิ
ด้้วยวััตถุปุ ระสงค์์ที่่�จะสร้้างชื่่�อเสีียงให้้กับั ประเทศไทย พร้้อมกัับยกระดัับบุุคลากรให้้มีีความรู้้ค� วามสามารถ
ทััดเทีียมต่่างประเทศ

รายการแข่่งขัันที่่�สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทยฯ เป็็นเจ้้าภาพ

เจ้้าภาพชิิงแชมป์์เอเชีีย U23 2020
AFC U-23 ASIAN CUP 2020

36
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เจ้้าภาพ เอเอฟซีี แชมเปี้้�ยนส์์ ลีีก 2021
รอบแบ่่งกลุ่่�ม กลุ่่�ม F G และ J
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2021
GROUP STAGE : GROUP F G AND J

เจ้้าภาพ เอเอฟซีี บีีช ซอคเกอร์์
เอเชีียน คััพ 2023
AFC BEACH SOCCER
ASIAN CUP 2023
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ตััวแทนผู้้�บริิหารของสมาคมฯ
เป็็นคณะกรรมการเอเอฟซีี

ธนศัักดิ์์� สุุระประเสริิฐ

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการด้้านการบริิหารองค์์กร
AFC Associations Committee

กรวีีร์์ ปริิศนานัันทกุุล

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการด้้านการพััฒนา
AFC Development Committee

อดิิศัักดิ์์� เบ็็ญจศิิริิวรรณ

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการด้้านฟุุตซอล และฟุุตบอลชายหาด
AFC Futsal and Beach Soccer Committee

38
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พาทิิศ ศุุภะพงษ์์

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการด้้านการตลาด
AFC Marketing Committee

วิิทยา เลาหกุุล

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการด้้านเทคนิิค

สมาพัันธ์์ฟุตุ บอลเอเชีีย (เอเอฟซีี) ได้้ทำ�ำ การแต่่งตั้้�ง พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่่�มพัันธุ์์�ม่่วง เป็็ นสภากรรมการบริิหาร และยัังได้้รับั เลืือกให้้เป็็ น
ประธานคณะทำำ�งานด้้านความปลอดภััย และรองประธานคณะกรรมการด้้านสื่่�อและการสื่่�อสาร
- AFC Executive Committee Member
- Deputy Chairperson of AFC Media and Communications Committee
- Chairperson of AFC Safety & Security Task Force

AFC Technical Committee

ดร.ไพศาล จัันทรพิิทัักษ์์

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการด้้านการแพทย์์
AFC Medical Committee
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ผู้้�บริิหารสมาคมฯ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการ
สหพัันธ์์ฟุุตบอลอาเซีียน (เอเอฟเอฟ)
คณะผู้้บ� ริิหารของสมาคมฯ ได้้รับั ความไว้้วางใจจากสหพัันธ์์ฟุตุ บอลอาเซีียน (เอเอฟเอฟ) ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งสำำ�คัญ
ั ในองค์์กร ประกอบไปด้้วย

ลััขณานัันท์์ ลัักษมีีธนานัันต์์

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการด้้านฟุุตบอลหญิิง

ตััวแทนสมาคมฯ เป็็นผู้้�ควบคุุมการแข่่งขัันของฟีีฟ่่าและเอเอฟซีี
ตััวแทนของสมาคมฯ ได้้แก่่ พาทิิศ ศุุภะพงษ์์ , กรวีีร์ ์
ปริิศนานัันทกุุล และ ไพฤทธิ์์� ต้้านไพรีี ได้้ผ่า่ นการอบรม
เป็็ น ผู้้�ค วบคุุม การแข่่ ง ขััน ของเอเอฟซีี (AFC Match
Commissioner) และทำำ�หน้า้ ที่่�ในฟุุตบอลโลก 2022 รอบ
คััดเลืือก ขณะที่่� เอกพล พลนาวีี และ ธนะ คะเนแสน
ได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้เป็็ นเจ้้าหน้้าที่่�ด้า้ นความปลอดภััยของ
เอเอฟซีี (AFC Security Officer)

AFF Women’s Committee

ธนศัักดิ์์� สุุระประเสริิฐ
40

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งสภากรรมการ และคณะกรรมการด้้านการเงิิน
และการตลาด

41

AFF Council & AFF Finance and Marketing Committee

กรวีีร์์ ปริิศนานัันทกุุล

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการฝ่่ ายจััดการแข่่งขััน และคณะกรรมการฟุุตบอล
ชิิงแชมป์์ สโมสรอาเซีียนเฉพาะกิิจ
AFF Competitions Committee

พาทิิศ ศุุภะพงษ์์

ดํํารงตํําแหน่่งคณะกรรมการฝ่่ ายพััฒนา และฝ่่ ายผูู้�ตััดสิิน
AFF Council & AFF Referee’s Committee
AFF Development Committee
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ฟุตบอลชาย
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ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สมาคมฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมฟุตบอล
ชายอย่างต่อเนื่อง ตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ 20 ปี แม้จะมีเงื่อนไขที่จำ�กัด
สำ�หรับการดำ�เนินงานในส่วนของฟุตบอลชาย ประกอบไปด้วย
- เข้ารอบน็อคเอาท์ AFC U23 Asian Cup ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
- เยี่ยมเยือนสโมสรไทยลีก เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทีมชาติ
- จัดแข่งขันอุ่นเครื่องกับสโมสรและทีมออลสตาร์ในช่วงฟีฟ่าเดย์
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เข้้ารอบ 16 ทีีมสุุดท้้าย AFC U23 Asian Cup
เป็็นครั้้�งแรก
ทีีมชาติิไทย รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 23 ปีี สามารถผ่่านเข้้ารอบ
16 ทีีมสุดุ ท้้าย ในการแข่่งขัันชิิงแชมป์์ เอเชีีย รุ่่�นอายุุ
ไม่่เกิิน 23 ปีี ได้้เป็็ นครั้้ง� แรกในประวััติศิ าสตร์์ ซึ่่ง� การ
แข่่งขัันครั้้ง� นี้้� ประเทศไทย ได้้รับั เกีียรติิเป็็ นเจ้้าภาพ
ในการจััดการแข่่งขััน
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พููดคุุยกัับสโมสรไทยลีีก เพื่่�อการพััฒนาทีีมชาติิ
ตััวแทนจากสมาคมฯ และไทยลีีก ได้้เข้้าพููดคุุย และ
แลกเปลี่่�ยนความเห็็นกัับตััวแทนของแต่่ละสโมสร
เพื่่�อพููดคุุยถึึงแนวทางการพััฒนานัักเตะ และทีีมชาติิ
ไทย รวมถึึงข้้อมููลต่่างๆ ที่่�จะเป็็ นประโยชน์์แก่่สโมสร
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จััดแข่่งขัันอุ่่�นเครื่่�องกัับสโมสร และทีีมออลสตาร์์

FIFA Rankings

เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้การแข่่งขัันฟุุตบอลในระดัับทีีม
ชาติิ ไม่่สามารถจััดแข่่งขัันได้้ในช่่วงฟีี ฟ่่ าเดย์์ของปีี
2020
อย่่างไรก็็ตาม สมาคมฯ ยัังเล็็งเห็็นว่่า การ
เก็็บตััวและการหาเกมแข่่งขัันยัังคงจำำ�เป็็ นสำำ�หรับั ทีีม
ชาติิไทย ทำำ�ให้้สมาคมฯ ได้้มีกี ารใช้้เวลาช่่วงฟีี ฟ่่าเดย์์
ในการจััดแข่่งขัันเกมอุ่่�นเครื่่�อง กัับสโมสร นครปฐม
ยููไนเต็็ด และทีีมไทยลีีก ออลสตาร์์ เพื่่�อให้้ทีีมชาติิ
ไทยได้้มีีการฝึึ กซ้้อม และลงเล่่นร่่วมกันั เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมสำำ�หรับั การแข่่งขัันในปีี 2021
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ปีี 2021

อัันดัับ 110

ปีี 2020

อัันดัับ 111

ปีี 2019

อัันดัับ 113

ปีี 2018

อัันดัับ 118

ปีี 2017

อัันดัับ 130

ปีี 2016

อัันดัับ 126

ปีี 2015

อัันดัับ 133
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การพัฒนาเยาวชน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับ กรมพลศึกษา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
วางแนวทางสำ�หรับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชน ตามหัวข้อหลักดังต่อไปนี้
- ลงนาม MOU จัดการแข่งขัน Thai Youth League
- ร่วมมือกับ กรมพลศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนและบุคลากร
- ขึ้นทะเบียนอะคาเดมี่
- จัดตั้งคณะพัฒนาฟุตบอลเยาวชน
- หารือด้านการพัฒนาเทคนิคกับยูฟ่าและฟีฟ่า
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ลงนาม MOU จััดการแข่่งขััน
Thai Youth League

สมาคมฯ ร่่วมกับั กระทรวงการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
และ การกีีฬาแห่่งประเทศไทย ลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
MOU ในการจััดการแข่่งขััน Thai Youth League โดย
มีีการปรัับโครงสร้้างอายุุ รููปแบบ และปฏิิทิินการแข่่งขััน
ให้้สอดคล้้องกัับพััฒนาการของแต่่ละช่่วงอายุุ รวมถึึง
โปรแกรมการแข่่งขัันในระดัับนานาชาติิ
PANDEMIC

YOUTH DEVELOPMENT

เปิิดขึ้้�นทะเบีียนอคาเดมีี

จััดตั้้�งคณะพััฒนาฟุุตบอลเยาวชน
สมาคมฯ เปิิ ดให้้ อคาเดมีี ทั่่�วประเทศ ได้้ขึ้้น� ทะเบีียน
เพื่่� อสร้้างฐานข้้อมููลให้้เชื่่� อมกัับระบบของสหพัันธ์์
ฟุุตบอลนานาชาติิ (ฟีี ฟ่่ า) ในการติิดตามประวััติขิ อง
นัักกีีฬา ตั้้�งแต่่เป็็ นเยาวชน เพื่่�อนำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้วาง
รากฐานในการพััฒนาฟุุตบอลไทยต่่อไป

สมาคมฯ ได้้ก่่อตั้้�งคณะพััฒนาฟุุตบอลเยาวชน เพื่่�อวางแผนแนวทางการพััฒนาทั้้�งระบบ โดยมีี อรรณพ สิิงห์์โตทอง เป็็ นประธานที่่�ปรึึกษา
คณะพััฒนาฟุุตบอลเยาวชน และมีี การ์์เลส โรมาโกซา กัับ อากิิระ นิิชิิโนะ เป็็ นหนึ่่�งในคณะพััฒนา
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หารืือกัับ กรมพลศึึกษา วางปฏิิทิินฟุุตบอล
เยาวชน และพััฒนาหลัักสููตรพื้้�นฐาน
สมาคมฯ ได้้ประชุุมร่วมกั
่ บั กรมพลศึึกษา , ตััวแทนโรงเรีียน, อคาเดมีี และสโมสร เพื่่�อปรึึกษาหาแนวทางพััฒนากีีฬาฟุุตบอลในระดัับ
เยาวชนอย่่างเป็็ นระบบ รวมไปถึึงการจััดปฏิิทิินการแข่่งขัันให้้สอดคล้้องกัับโปรแกรมของทีีมชาติิชุดุ เยาวชน และมีีจำ�ำ นวนนััดที่่�เหมาะสม
กัับเด็็ก รวมถึึงพััฒนาหลัักสููตรผู้้�ตัดั สิิน และผู้้�ฝึึกสอนขั้้�นพื้้น� ฐานร่่วมกันั
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ประชุุมร่่วมกัับสถาปนิิก วางแผนก่่อสร้้างศููนย์์ฝึึก
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สมาคมกีีฬาฟุุตบอลฯ ประชุุมร่วมกั
่ บั สถาปนิิก เพื่่�อศึึกษาวิิจัยั ความเป็็ นไปได้้ของโครงการก่่อสร้้างศููนย์์ฝึึกกีีฬาฟุุตบอลแห่่งชาติิ ซึ่่ง� จะใช้้เป็็ นสถานที่่�เก็็บ
ตััวของทีีมชาติิไทย และเป็็ นสถานที่่�ที่่�จะใช้้พัฒ
ั นาบุุคลากรในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตัดั สิิน นัักกายภาพบำำ�บัดั นัักเวชศาสตร์์ ไปจนถึึงนััก
วิิทยาศาสตร์์การกีีฬาฟุุตบอล
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หารืือด้้านการพััฒนาเทคนิิคกัับยููฟ่่าและฟีีฟ่่า
สมาคมฯ ได้้ประชุุมหารืือกัับยููฟ่่าและฟีี ฟ่่ า ผ่่านระบบออนไลน์์
ในเรื่่อ� งของอคาเดมีี , การพััฒนานัักเตะเยาวชน ไปจนถึึงรููปแบบ
การเล่่น เพื่่�อยกระดัับศัักยภาพของนัักกีีฬาฟุุตบอลไทย
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เอเอฟซีีรัับรองไทยเป็็น One-Star Academy
ในโครงการ AFC Elite Youth Scheme
เอเอฟซีี ประกาศรัับรองให้้ สมาคมฯ เป็็ นองค์์กรสมาชิิกรายล่่าสุุดที่่�เข้้าร่่วม
โครงการ AFC Elite Youth Scheme ขณะที่่�อคาเดมีีของสโมสร บีีจีี ปทุุม ยููไนเต็็ด
ได้้รับั การรัับรองให้้เป็็ น One-Star Academy ด้้วยเช่่นกััน โดยเอเอฟซีีจะช่่วยเหลืือ
และพััฒนาอคาเดมีีทั้้ง� ของสโมสร และของสมาคมฟุุตบอลในประเทศนั้้�นๆ ต่่อไป
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ลีกอาชีพ

สมาคมฟุตบอลฯ ยังคงสานต่อการพัฒนาลีกฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย เพื่อให้
ก้าวไปอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชีย แม้จะต้องปรับตัวภายในสถานการณ์โควิด19 ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ใบอนุญาตสโมสรระดับเอเอฟซี
- การแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสำ�หรับทีมไทยลีก 2
- รวมลีกภูมิภาคไทยลีก 3 และ 4 เข้าด้วยกัน
- การได้โควต้า เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็น 2+2
- สนับสนุนดาวยิงคนไทยผ่านโครงการ Thais Strike Back
- จัดการกับปัญหาล้มบอลในฟุตบอลไทย
- ร่างระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19

PANDEMIC
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ใบอนุุญาตสโมสร

การแข่่งขัันเพลย์์ออฟหาทีีมเลื่่�อนชั้้�น

สมาคมฟุุต บอลฯ มีี ค วามมุ่่�งมั่่�น ในการ
พััฒนาสโมสรไทยลีีก ให้้มีีมาตรฐานในระดัับที่่�สมา
พัันธ์์ฟุตุ บอลเอเชีีย (เอเอฟซีี) กำำ�หนด เพื่่�อให้้สามารถ
เข้้าร่่วมแข่่งขัันฟุุตบอลในระดัับทวีีปได้้
และในปีี 2020 คณะกรรมการพิิจารณาการ
ออกใบอนุุญาตสโมสร ได้้พิิจารณามอบใบอนุุญาต
ระดัับเอเอฟซีีให้้แก่่สโมสรในโตโยต้้า ไทยลีีก ทั้้�งสิ้้�น
11 สโมสรด้้วยกััน
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สมาคมฯ เล็็งเห็็นหนทางในการสร้้างแมตช์์
ที่่�มีคี วามหมาย เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสำำ�หรับั ฟุุตบอล M-150
แชมเปี้้�ยนชิิพ (ไทยลีีก 2) จึึงใช้้รูู ปแบบเพลย์์ออฟ
สำำ�หรับั หาทีีมเลื่่�อนชั้้�นขึ้้�นไปเล่่นในไทยลีีก 1
จากเดิิม ทีีมที่่จ� บอัันดัับ 1-3 ในฤดููกาลปกติิ
จะรัับสิิทธิ์์�เลื่่�อนชั้้�นไปเล่่นในไทยลีีกโดยอััตโนมััติิ มา
เป็็ นการให้้สิทิ ธิ์์�ทีีมอันั ดัับ 1-2 เลื่่�อนชั้้�นโดยอััตโนมััติิ
และให้้ทีีมที่่�จบอัันดัับ 3-6 มาแข่่งขัันแบบเพลย์์ออฟ
ในรููปแบบแพ้้คัดั ออก เพื่่�อหาอีีก 1 ทีีม ในการขึ้้�นไป
แข่่งขัันไทยลีีก
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รวมไทยลีีก 3 และ 4
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ด้้วยผลกระทบจากโควิิด-19 สมาคมฟุุตบอลฯ จึึง
ได้้รวมการแข่่งขัันไทยลีีก 3 และไทยลีีก 4 เข้้าด้้วย
กััน เพื่่� อ สร้้า งรููปแบบการแข่่ ง ขััน ที่่� เ หมาะสมกัับ
สถานการณ์์ปััจจุุบันั สำำ�หรับั ฟุุตบอลลีีกระดัับภููมิิภาค
โดยได้้แบ่่งการแข่่งขัันเป็็ น 6 โซน ก่่อนจะมีีการแข่่งขััน
ในรอบ ลีีก เนชั่่�นนััล แชมเปี้้�ยนชิิพ เพื่่�อหา 3 ทีีม ที่่�ได้้
ขึ้้�นไปเล่่นในไทยลีีก 2

ได้้โควต้้า เอเอฟซีี แชมเปี้้�ยนส์์ ลีีก
เป็็น 2+2
สมาพัั น ธ์์ ฟุุ ต บอลแห่่ ง เอเชีี ย ได้้พิิ จ ารณาเพิ่่� ม โควต้้า ให้้
สโมสรจากประเทศไทย สำำ�หรับั การแข่่งขัันฟุุตบอลเอเอฟซีี
แชมเปี้้�ยนส์์ ลีีก จากเดิิมที่่�ได้้รับั โควต้้า 1+2 เป็็ น 2+2 คืือการให้้
ทีีมจากประเทศไทย ได้้รับั สิิทธิ์์�เข้้าแข่่งเอเอฟซีี แชมเปี้้�ยนส์์ ลีีก
รอบแบ่่งกลุ่่�ม 2 ทีีม และให้้สิทิ ธิ์์�เข้้าแข่่งขัันรอบเพลย์์ออฟ 2 ทีีม
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สนัับสนุุนดาวยิิงคนไทยผ่่านโครงการ
Thais Strike Back

จััดการกัับปััญหาล้้มบอลในฟุุตบอลไทย
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สมาคมฯ ได้้มีีโครงการสนัับสนุุนให้้มีีดาวยิิงหน้้าใหม่่เกิิดขึ้้�นในฟุุตบอลไทยอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านโครงการ Thais Strike Back เป็็ นปีี ที่่� 2 ติิดต่่อ
กััน โดยมีีการมอบรางวััลให้้กับั สโมสรที่่�ทำ�ำ ประตููได้้สููงสุุด ไม่่น้อ้ ยกว่่า 8 ประตูู จากทุุก ๆ 5 นััดที่่�ทำ�ำ การแข่่งขััน นอกจากนี้้� ยัังมีีการมอบ
รางวััลให้้กับั คนไทยที่่�ทำ�ำ ประตููในไทยลีีกมากที่่�สุดุ ใน 1 ฤดููกาลอีีกด้้วย

สมาคมฯ ยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดการปัั ญหาการ
ล้้มบอลในวงการฟุุตบอลไทยให้้หมดไปอย่่างสิ้้�นเชิิง
เพื่่�อทำำ�ให้้วงการฟุุตบอลไทยมีีความโปร่่งใส โดยได้้
ประสานกัับสำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในการหาผู้้ก� ระทำำ�ผิิดเพิ่่�มเติิมในคดีีดังั กล่่าว และ
ร่่วมมืือกัับ สปอร์์ตเรดาร์์ ในการสืืบหาผู้้เ� กี่่�ยวข้้องกัับ
กระบวนการล้้มบอล
นอกจากนี้้� ยััง ได้้ร่่ วมมืื อกัั บ ฟีี ฟ่่ า ใน
โครงการ FIFA Global Integrity Programme โดย
จะมีีเครื่่อ� งมืือในการตรวจสอบความโปร่่งใสของเกม
การแข่่งขััน เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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สโมสรไทยลีก 1 (โตโยต้า ไทยลีก) มีการพิจารณา
ทั้งสิ้น 149 กรณี แบ่งเป็น
นัักกีีฬา 126 กรณีี
เจ้้าหน้้าที่่�ทีีม 0 กรณีี
กองเชีียร์์ 2 กรณีี
สโมสร 18 กรณีี
สถานที่่�จััดการแข่่งขััน 3 กรณีี
และมีีการขออุุทธรณ์์โทษจำำ�นวน 1 กรณีี

สโมสรไทยลีีก 2 (M-150 แชมเปี้้�ยนชิิพ) มีีการ
พิิจารณาทั้้�งสิ้้�น 167 กรณีี แบ่่งเป็็น
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ร่่างระเบีียบการแข่่งขัันให้้สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์
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นัักกีีฬา 130 กรณีี
เจ้้าหน้้าที่่�ทีีม 2 กรณีี
กองเชีียร์์ 7 กรณีี
สโมสร 27 กรณีี
สถานที่่�จััดการแข่่งขััน 1 กรณีี
โดยสโมสรไทยลีีก 2 ไม่่มีีการยื่่�นอุุทธรณ์์

เพื่่�อให้้ฟุตุ บอลลีีกอาชีีพสามารถดำำ�เนิินการต่่อได้้ สมาคมฯ จึึงได้้มีีการปรัับปรุุงระเบีียบการแข่่งขััน ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์โควิิด-19 เช่่น
เดีียวกัับระเบีียบว่่าด้้วยการลงโทษ วิินัยั มารยาท โดยปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา ได้้มีีการพิิจารณาด้้านวิินัยั มารยาท ตามลีีกดัังต่่อไปนี้้�

สโมสรไทยลีีก 3 (ลีีก รีีเจิินนััล แชมเปี้้�ยนชิิพ) มีีการ
พิิจารณาทั้้�งสิ้้�น 391 กรณีี แบ่่งเป็็น
นัักกีีฬา 289 กรณีี
เจ้้าหน้้าที่่�ทีีม 30 กรณีี
กองเชีียร์์ 9 กรณีี
สโมสร 59 กรณีี
สถานที่่�จััดการแข่่งขััน 4 กรณีี
และมีีการขออุุทธรณ์์โทษจำำ�นวน 1 กรณีี
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รายงานการแข่่งขัันฟุุตบอลลีีกอาชีีพ
โตโยต้้า ไทยลีีก 2563

ชนะเลิิศ - บีีจีี ปทุุม ยููไนเต็็ด
รองชนะเลิิศ - บุุรีีรััมย์์ ยููไนเต็็ด
อัันดัับ 3 - การท่่าเรืือ เอฟซีี

M-150 แชมเปี้้�ยนชิิพ 2563
ชนะเลิิศ - หนองบััว พิิชญ เอฟซีี
รองชนะเลิิศ - เชีียงใหม่่ ยููไนเต็็ด
อัันดัับ 3 - นครปฐม ยููไนเต็็ด
อัันดัับ 4 - ขอนแก่่น ยููไนเต็็ด
อัันดัับ 5 - แพร่่ ยููไนเต็็ด
อัันดัับ 6 - ชััยนาท ฮอร์์นบิิล
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ลีีก เนชั่่�นนััล แชมเปี้้�ยนชิิพ 2563
ชนะเลิิศ - ลำำ�พููน วอริิเออร์์
รองชนะเลิิศ - เมืืองกาญจน์์ ยููไนเต็็ด
อัันดัับ 3 - ราชประชา

PANDEMIC

5

WOMEN’S
FOOTBALL
ฟุตบอลหญิง

72
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สมาคมฯ มีการวางแผนพัฒนาฟุตบอลหญิงในทุกระดับและช่วงอายุอย่างต่อเนื่อง
โดยตั้งเป้าหมายให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบ
สุดท้าย เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน
โดยสมาคมฯ ได้ดำ�เนินการทั้งในส่วนของฟุตบอลลีกหญิงและทีมชาติ ได้แก่
- สร้างอัตลักษณ์และรูปแบบการแข่งขันใหม่ของฟุตบอลลีกหญิง
- เปิดคัดตัวนักฟุตบอลหญิง U17
- มอบเงินสนับสนุนแก่สโมสรฟุตบอลลีกหญิง
- เปิดรับสมัครนักฟุตบอลหญิงเล่นลีกญี่ปุ่น
- แต่งตั้งอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นหญิง U20 คุมทีมชาติไทยหญิง
- จัดตั้งคณะทำ�งานฟุตบอลหญิง

PANDEMIC

WOMEN’S LEAGUE

จััดแข่่งขัันฟุุตบอลลีีกหญิิงรููปแบบใหม่่

สร้้างอััตลัักษณ์์ ให้้กัับฟุุตบอลลีีกหญิิง

สมาคมฯ มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการแข่่งขัันฟุุตบอลลีีก
หญิิง โดยเพิ่่�มจำ�ำ นวนทีีม และแบ่่งเป็็ น 2 ดิิวิิชั่่�นให้้มีีการเลื่่�อน
ชั้้�น-ตกชั้้�น เพื่่�อให้้การแข่่งขัันแต่่ละนััดมีีความหมาย และเพิ่่�ม
จำำ�นวนนััดที่่�ลงเล่่นเพื่่�อการพััฒนา เป็็ นเวทีีในการแสดงฝีี เท้้า
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นอกจากจะจััดการแข่่งขัันฟุุตบอลลีีกหญิิงในรููปแบบใหม่่
แล้้ว ยัังมีีการเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็ น “ไทย วีีเมนส์์ ลีีก” พร้้อมทั้้�ง
สร้้างอััตลักั ษณ์์ด้ว้ ยการออกแบบโลโก้้รายการแข่่งขััน โดย
มีีการนำำ�ภาพของ “ช้้าง” อัันเป็็ นตััวแทนของทีีมชาติิ , ตััว
อัักษร “ญ” อัันหมายถึึงผู้้�หญิิง และตััวอักั ษร “T” อัันหมาย
ถึึง ไทยลีีก มารวมกััน

PANDEMIC

WOMEN’S LEAGUE

เปิิดคััดตััวนัักฟุุตบอลหญิิง
หาสายเลืือดใหม่่แก่่ทีีมชาติิ

แต่่งตั้้�งอดีีตผู้้�ช่่วยเฮดโค้้ชทีีมชาติิญี่่�ปุ่่�นหญิิง
U-20 ชุุดแชมป์์โลก เป็็นกุุนซืือชบาแก้้ว
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สมาคมฯ ได้้มีีการเปิิ ดคััดตััวนักั ฟุุตบอลหญิิงทีีมชาติิไทย รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 17 ปีี เพื่่�อค้้นหานัักฟุุตบอลเยาวชนที่่�มีีศักั ยภาพ เข้้ามาสู่่�เวทีีระดัับ
ชาติิ และเตรีียมความพร้้อมให้้กับั การแข่่งขัันในระดัับนานาชาติิ

ฟุุตบอลหญิิงทีีมชาติิไทย ได้้แต่่งตั้้�ง มิิโยะ โอกาโมโตะ ผู้้�ฝึึกสอนฟุุตบอลดีีกรีี JFA S License อดีีตผู้้�ช่ว่ ยเฮดโค้้ชฟุุตบอลหญิิงทีีมชาติิญี่่�ปุ่่� น
รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 20 ปีี ชุุดแชมป์์ โลกปีี 2018 เข้้ามาเป็็ นหััวหน้า้ ผู้้�ฝึึกสอนของทีีมชาติิไทยหญิิง ชุุดใหญ่่ และรุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 20 ปีี โดยเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของความร่่วมมืือระหว่่างสมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่งประเทศไทยฯ และสมาคมฟุุตบอลญี่่�ปุ่่� น

PANDEMIC

WOMEN’S LEAGUE

มอบเงิินสนัับสนุุนแก่่สโมสร

เปิิดรัับสมััครนัักฟุุตบอลหญิิงเล่่นลีีกญี่่�ปุ่่�น
สมาคมฯ เปิิ ดรัับสมััครนัักฟุุตบอลหญิิงในไทย วีีเมนส์์ ลีีก
ระดัับดิิวิชั่่ิ �น 1 ที่่�เคยเล่่นให้้ทีมช
ี าติิไทย ทั้้�งชุุดใหญ่่และชุุด
เยาวชน สโมสรละ 3 คน โดยจะคััดเลืือกให้้เหลืือไม่่เกิิน
4 คน เป็็ นตััวแทนประเทศไทย ไปค้้าแข้้งในลีีกญี่่�ปุ่่� น ตาม
คำำ�เชิิญของสมาคมฟุุตบอลญี่่�ปุ่่� น ในการเข้้าร่่วมโครงการ
WE League (Women Empowerment League)
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สมาคมฯ มีีการมอบเงิินสนัับสนุุนให้้กับั สโมสรในการ
แข่่งขััน Thailand Women’s League ทั้้�ง 2 ดิิวิิชั่่�น
เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจการต่่าง ๆ ภายในสโมสร
และพััฒนาคุุณภาพของทีีม

PANDEMIC

WOMEN’S LEAGUE

จััดตั้้�งคณะทำำ�งานฟุุตบอลหญิิง

ร่่วมการแข่่งขัันระดัับนานาชาติิ
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สมาคมฯ จััดตั้้�งคณะทำำ�งานฟุุตบอลหญิิง เพื่่�อศึึกษา
และพััฒนาฟุุตบอลหญิิงทีีมชาติิไทย และฟุุตบอลลีีก
หญิิง รวมถึึงบริิหารจััดการฟุุตบอลหญิิงทั้้�งระบบ ให้้
เป็็ นไปตามนโยบายของสมาคมฯ ที่่�มุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้า
พััฒนาตามแผนยุุทธศาสตร์์

ปีี 2020 ที่่�ผ่า่ นมา ฟุุตบอลหญิิงทีีมชาติิไทย ได้้มีกี ารอุ่่�นเครื่่อ� งกัับทีีมชาติิเมีียนมา และ
เข้้าร่่วมการแข่่งขัันปรีีโอลิิมปิิก ก่่อนจะเกิิดโควิิด-19 และมีีรายชื่่�อในรายการ วีีเมนส์์
เอเชีียน คััพ 2022 รอบคััดเลืือก อีีกด้้วย

PANDEMIC

WOMEN’S LEAGUE

รายงานการแข่่งขัันฟุุตบอลไทย วีีเมนส์์ ลีีก
ฤดููกาล 2020/2021
ดิิวิิชั่่�น 1

ชนะเลิิศ : บีีจีี-บััณฑิิตเอเซีีย
รองชนะเลิิศ : สมาคมกีีฬาฟุุตบอลจัังหวััดชลบุุรีี
อัันดัับ 3 : กรุุงเทพมหานคร
อัันดัับ 4 : เอ็็มเอช นครศรีี เอฟซีี

ดิิวิิชั่่�น 2

ชนะเลิิศ : มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
รองชนะเลิิศ : ขอนแก่่น ซิิตี้้�
อัันดัับ 3 : ลพบุุรีี ซิิตี้้�
อัันดัับ 4 : พราม แบงค็็อก
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84

FUTSAL

85

ฟุตซอล

สมาคมฯ มีความพยายามในการพัฒนาวงการฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อ
จำ�กัดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับรายการ
แข่งขันระดับนานาชาติที่มีขึ้นในปี 2021

PANDEMIC

FUTSAL

รายการแข่่งขัันฟุุตซอลระดัับชาติิที่่�สมาคมฯ
เป็็นเจ้้าภาพ

86

SAT International Futsal Championship Hat Yai - Thailand 2020

ผลงานฟุุตซอลชายทีีมชาติิ ไทย ชุุด A

ชนะเลิิศ รายการ SAT International Futsal Championship Hat Yai - Thailand 2020
อัันดัับ 2 รายการ PTT Thailand Five 2020

ผลงานฟุุตซอลชายทีีมชาติิ ไทย ชุุด B

PTT Thailand Five 2020

อัันดัับ 2 รายการ SAT International Futsal Championship Hat Yai - Thailand 2020
อัันดัับ 3 รายการ PTT Thailand Five 2020
PANDEMIC
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FUTSAL

รายการแข่่งขัันระดัับสโมสร
ฟุุตซอลไทยลีีก 2563

ชนะเลิิศ – สโมสรพีีทีีทีี บลููเวฟ ชลบุุรีี
รองอัันดัับ 1 – สโมสรการท่่าเรืือ เอเอสเอ็็ม
รองอัันดัับ 2 – สโมสรแคท เอฟซีี

ฟุุตซอลหญิิงชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย 2563

ชนะเลิิศ – สโมสรกรุุงเทพมหานคร
รองอัันดัับ 1 – สโมสรมหาวิิทยาลััยราชภััฎกำำ�แพงเพชร
รองอัันดัับ 2 – สโมสรบีีจีีบััณฑิิตเอเชีีย
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ฟุุตซอล เดอะ แชมเปี้้�ยนชิิพ 2563 (ดิิวิิชั่่�น 1)
ชนะเลิิศ – สโมสรนนทบุุรีี ฟุุตซอลคลัับ
รองอัันดัับ 1 – สโมสรแบล็็คเพิิร์์ล ยููไนเต็็ด
รองอัันดัับ 2 – สโมสรเชสส์์ มหาสารคาม
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ฟุุตบอลชายหาด
สมาคมฯ มีีการเสริิมสร้้างศัักยภาพฟุุตบอลชายหาดไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง
ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดของสถานการณ์์โควิิด-19 โดยจััดแข่่งขัันทั้้�งในระดัับสโมสรและทีีม
ชาติิ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับรายการระดัับนานาชาติิที่่�จะมีีขึ้้�นในอนาคต

BEACH SOCCER

ฟุตบอลชายหาด

BEACH SOCCER

ผลงานฟุุตบอลชายหาดทีีมชาติิ ไทย ชุุด A

ชนะเลิิศ รายการ THAILAND BEACH SOCCER FIVE 2020
92
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ผลงานฟุุตบอลชายหาดทีีมชาติิ ไทย ชุุด B

รายการแข่่งขัันฟุุตบอลชายหาด
ระดัับชาติิที่่�สมาคมฯ เป็็นเจ้้าภาพ
THAILAND BEACH SOCCER FIVE 2020
AFC BEACH SOCCER ASIAN CUP 2023

รองชนะเลิิศ รายการ THAILAND BEACH SOCCER FIVE 2020
PANDEMIC

BEACH SOCCER

รายการแข่่งขัันระดัับสโมสร
ฟุุตบอลชายหาด ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย 2563
ชนะเลิิศ – สโมสรบีีคิิวโอกาเนะ
อัันดัับ 2 – สโมสรเกษมบััณฑิิตเอฟซีี
อัันดัับ 3 - สโมสรโอนลี่่� ลอฟท์์ แอนด์์ วิินเทจ สไตล์์

ฟุุตบอลชายหาดโอเพ่่น ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย 2563
ชนะเลิิศ – สโมสรบีีคิิวโอกาเนะ
อัันดัับ 2 – สโมสรเกษมบััณฑิิตเอฟซีี
อัันดัับ 3 - สโมสรประตููน้ำ��ำ บีีเอสบีี

94

95

PANDEMIC

8

COACHING
DEVELOPMENT
การพััฒนาผู้้�ฝึึกสอน
จากการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการจััด
อบรมผู้้�ฝึึกสอน อย่่างไรก็็ตาม สมาคมฯ ยัังมีีนโยบายส่่งเสริิมผู้้�ฝึึกสอนให้้ ได้้รัับ
การอบรมในทุุก ๆ ระดัับ ตั้้�งแต่่รากหญ้้าจนถึึงระดัับสโมสร เพื่่�อให้้ฟุุตบอลไทย
เกิิดการพััฒนาอย่่างมั่่�นคง

โดยฝ่่ายพััฒนาเทคนิิค ได้้ดำำ�เนิินการในด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
- จััดอบรมโค้้ชให้้แก่่บุุคลากรสโมสรและอะคาเดมี่่�โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
- หารืือร่่วมกัับโค้้ชโปรไลเซนส์์
- ปรัับปรุุงหลัักสููตรโค้้ชให้้เหมาะกัับฟุุตบอลไทย
- สร้้างรููปแบบ Logbook ที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งาน
- เปิิดเทีียบไลเซนส์์โค้้ชสำำ�หรัับหลัักสููตรก่่อน พ.ศ. 2552
- เปิิดอบรม VIDEO ANALYSIS WORKSHOP

COACHING DEVELOPMENT

จััดอบรมโค้้ชให้้แก่่บุุคลากรสโมสร และอคาเดมีีโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
สมาคมฯ ได้้จัดั โครงการ “เพื่่�อฟุุตบอลไทย เราไปด้้วยกััน” เพื่่�อให้้สโมสรส่่งบุุคลากรเข้้าอบรมหลัักสููตรโค้้ชแบบไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย
โดยแบ่่งเป็็ น B ไลเซนส์์ สำำ�หรับั สโมสรไทยลีีก 1, C ไลเซนส์์ สำำ�หรับั สโมสรไทยลีีก 2-3 และหลัักสููตรเบื้้�องต้้นแก่่อคาเดมีีที่่�ขึ้น้ � ทะเบีียนกัับ
สมาคมฯ
นอกจากนี้้� ฝ่่ ายพััฒนาเทคนิิค ยัังได้้เปิิ ดหลักั สููตรอบรมโค้้ชในช่่วงเวลาปิิ ดฤดููกาล เพื่่�อเป็็ นการสนัับสนุุนให้้บุคล
ุ ากรของสโมสร
มีีไลเซนส์์ที่่�สูงู ขึ้้น� ตรงกัับเกณฑ์์ที่่�เอเอฟซีีกำ�ห
ำ นด ในฤดููกาล 2022/23
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การพัฒนาผู้ฝึกสอน

COACH DEVELOPMENT

PANDEMIC

COACHING DEVELOPMENT

ปรัับปรุุงหลัักสููตรโค้้ชให้้
เหมาะสมกัับฟุุตบอลไทย
การปรัับปรุุงหลัักสููตร A ไลเซนส์์ ซึ่่ง� ได้้รับั การรัับรอง
จากเอเอฟซีี โดยเพิ่่�มเนื้้�อหาที่่�ปรัับปรุุ งใหม่่สำ�หรั
ำ บั
ฟุุตบอลไทยโดยเฉพาะ และจะมีีการเชิิญวิิทยากร
ชั้้�นสููงของยููฟ่่า มาดำำ�เนิินการอบรม ในฐานะวิิทยากร
หลััก
100

หารืือร่่วมกัับโค้้ชโปรไลเซนส์์
สมาคมฯ ได้้เชิิญผู้้�ฝึึกสอนระดัับโปรไลเซนส์์ชาวไทย 30 ท่่าน ร่่วมหารืือเกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาด้้านเทคนิิค ออกแบบแนวทางการสอน และการเล่่นที่่�เหมาะสมกัับ
สรีีระของนัักเตะไทย เพื่่�อร่่วมสร้้างต้้นแบบ และมีีโอกาสต่่อยอดเป็็ นคณะภาคีี
โค้้ช (Coach Forum) ต่่อไปในอนาคต
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นอกจากนี้้�ยังั มีีการปรัับเนื้้�อหา Introductory Course
เดิิม โดยมีีการปรัับชื่�อ่ เป็็ น “G” (Grassroots Football)
ไลเซนส์์ ที่่�เน้้นการปููพื้้น� ฐานโค้้ชระดัับเยาวชน และอ
คาเดมีี รวมถึงึ หลัักสููตร C ไลเซนส์์ ก็็จะอััพเดทเนื้้�อหา
การเรีียนการสอนให้้เข้้ากัับฟุตุ บอลยุุคใหม่่ และมีีการ
ปรัับให้้เข้้ากัับบริบทข
ิ องฟุุตบอลไทย

สร้้างรููปแบบ Logbook
ที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งาน
ฝ่่ ายพััฒนาเทคนิิค มีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�จะอำำ�นวยความ
สะดวกแก่่ผู้้�ฝึึกสอน โดยจััดเตรีียมเทมเพลตที่่�ง่่าย
ต่่อการนำำ�ไปใช้้ พร้้อมทั้้�งจััดทำ�ค
ำ ลิิปวีีดีีโอ แนะนำำ�วิิธีี
การใช้้ Logbook เพื่่�อนำำ�ไปใช้้จดบัันทึึกการทำำ�งาน
ซึ่่�งเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อการขอสมััครเข้้าอบรมในคอร์์ส
ขั้้�นสููงต่่อไป
PANDEMIC

COACHING DEVELOPMENT

เปิิดอบรม VIDEO ANALYSIS WORKSHOP
เปิิดเทีียบไลเซนส์์โค้้ช
สำำ�หรัับหลัักสููตรก่่อน
พ.ศ. 2552
สำำ�หรับั ผู้้�ฝึึกสอนที่่�เข้้ารัับการอบรมโค้้ชก่่อนปีี พ.ศ.
2552 (ค.ศ. 2009) ซึ่่�งไม่่มีีชื่�่อในระบบของเอเอฟซีี
สมาคมฯ ได้้เปิิ ดให้้มีีการเปิิ ดเทีียบไลเซนส์์ เพื่่�อเข้้าสู่่�
ฐานข้้อมููลของเอเอฟซีี พร้้อมทั้้�งเชื่่�อมต่่อกัับระบบจััด
เก็็บข้้อมููลของสมาคมฯ และ FIFA ID ต่่อไป

ฝ่่ ายพััฒนาเทคนิิค ได้้เปิิ ดอบรมการใช้้ซอฟท์์แวร์์
วิิเคราะห์์วีีดิิโอ (Longomatch) เพื่่�อทำำ�การรายงาน
เกมการแข่่ ง ขััน (Video Analysis Workshop)
ซึ่่ง� ถืือเป็็ นการนำำ�เทคโนโลยีี เข้้ามาใช้้กับั งานโค้้ชใน
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลและประเมิินผลงานของนัักเตะ
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จำำ�นวนคอร์์สที่่�จััดการอบรม ปีี 2563
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การพััฒนาผู้้�ตััดสิิน
สมาคมฯ ยัังคงมีีการพััฒนาผู้้�ตััดสิินอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้ ได้้รัับการยอมรัับในระดัับ
นานาชาติิ ท่่ามกลางวิิกฤติิโควิิด-19 รวมถึึงมีีการอบรมบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การใช้้งาน VAR เพื่่�อรองรัับความจำำ�เป็็นต่่อฟุุตบอลไทย และระดัับนานาชาติิใน
อนาคต

โดยฝ่่ายพััฒนาผู้้�ตััดสิิน ได้้มีีการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
- ผลัักดัันผู้้�ตััดสิินไทยเป็็นผู้้�ตััดสิินระดัับฟีีฟ่่า
- ตััวแทนผู้้�ตััดสิินไทยได้้ทำำ�หน้้าที่่�ระดัับนานาชาติิ
- บุุคลากรฝ่่ายผู้้�ตััดสิินไทยได้้ร่่วมงานกัับเอเอฟซีี
- จััดอบรมผู้้�ตััดสิินและบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- โครงการพััฒนาผู้้�ตััดสิินไทย FAT Referee Academy สู่่�เอเอฟซีี

REFEREE DEVELOPMENT

ผลัักดัันผู้้�ตััดสิินไทยเป็็นผู้้�ตััดสิินฟีีฟ่่า
สมาคมฯ ยัังคงผลัักดัันให้้ผู้้�ตััดสินิ ไทย ได้้รับั การยอมรัับในระดัับนานาชาติิทุกุ ปีี
ซึ่่�งในปีี 2021 มีีผู้้�ตััดสิินไทยที่่�ผ่่านการรัับรองจากฟีี ฟ่่ า ให้้ลงทำำ�หน้า้ ที่่�ในระดัับ
นานาชาติิ ประจำำ�ปีี 2021 เป็็ นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 27 คน
แบ่่งเป็็ น ผู้้�ตััดสินิ ชาย 6 คน, ผู้้�ตััดสินิ หญิิง 3 คน, ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�ตััดสินิ ชาย 8 คน, ผู้้�ช่ว่ ย
ผู้้�ตััดสินิ หญิิง 3 คน, ผู้้�ตััดสินิ ฟุุตซอล 5 คน และผู้้�ตััดสินิ ฟุุตบอลชายหาด 2 คน
โดยมีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้�ตัดั สิินชาย
1. ศิิวกร ภููอุดุ ม 2. มงคลชััย เพชรศรีี 3. วิิวรรธน์์ จำำ�ปาอ่่อน
4. สงกรานต์์ บุุญมีีเกีียรติิ 5. ต่่อพงษ์์ สมสิิงห์์ 6. วริินทร สััสดีี
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ผู้้�ตัดั สิินหญิิง
1. พรรษา ชััยสนิิท 2. สุุนิิตา ทองถวิิล 3. สุุไพรีี เทศถมยา
ผู้้�ช่่วยผู้้�ตัดั สิินชาย
1. ธเนศ ชููชื่�่น 2. ราวุุฒิิ นาคฤทธิ์์� 3. ภััทรพงศ์์ กิิจสถิิต 4. อภิิชิิต โนพวน
5. ราเชนทร์์ ศรีีชัยั 6. พููนสวััสดิ์์� สำำ�ราญสุุข 7. คมสัันต์์ คำำ�แผ่่น
8. โชติิระวีีย์ ์ ทองดวง
ผู้้�ช่่วยผู้้�ตัดั สิินหญิิง
1. สุุภาวรรณ หิินทอง 2. นวลนิิจ ดอนจัังหรีีด 3. สุุวิิดา วงค์์ไกรษร

การพัฒนาผู้ตัดสิน
REFEREE
DEVELOPMENT

ผู้้�ตัดั สิินฟุุตซอลชาย
1. ยุุทธกร ไม้้เกตุุ 2. พรณรงค์์ ไกรรอด 3. เบญจพล หมู่่�เจริิญทรััพย์ ์
4. ชลกาญจน์์ เหลืืองสอาด
ผู้้�ตัดั สิินฟุุตซอลหญิิง
1. ปนััดดา โคตรเสนาภััทร
ผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาด
1. สุวฒ
ั น์ วงศ์สวุ รรณ 2. ศุภฤทธิ์ อุตมา
PANDEMIC
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ผู้้�ตััดสิินไทยทำำ�หน้้าที่่�ระดัับ
นานาชาติิ
ศิิวกร ภููอุดุ ม , ราวุุฒิิ นาคฤทธิ์์� , มงคลชััย เพชรศรีี และ
ธเนศ ชููชื่�่น 4 ผู้้�ตััดสินิ ไทย ได้้รับคั
ั ดั เลืือกให้้ทำ�หน้
ำ า้ ที่่�ใน
เอเอฟซีี แชมเปี้้�ยนส์์ ลีีก
ขณะที่่� มงคลชััย เพชรศรีี , วิิวรรธน์์ จํําปาอ่่อน , สงกรานต์์
บุุญมีีเกีียรติิ , ต่่อพงษ์์ สมสิิงห์์ , วริินทร สััสดีี ทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็ น
Quality Control Manager (QCM) ในการใช้้งาน VAR
รายการชิิงแชมป์์เอเชีีย รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 23 ปีี
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ผู้้�ตััดสิินไทยได้้ร่่วมงานกัับเอเอฟซีี
แพรว สีหมากสุก หัวหน้าวิทยากรฝ่ ายพัฒนาผูต้ ดั สิน
ด้านฟิ ตเนสของสมาคมฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ น
วิทยากรผูต้ ดั สินด้านฟิ ตเนสของเอเอฟซี ในช่วงปี
2020-2022 โดยมีหน้าที่ในการอบรม ให้ความรูด้ า้ น
ฟิ ตเนส แก่ผตู้ ดั สิน และผูช้ ว่ ยผูต้ ดั สิน ในทุกระดับ
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ฉั ต ริ น มงคลศิ ริ รัก ษาการหัว หน้า ฝ่ ายพัฒ นาผู้
ตัดสิน ได้รบั การแต่งตัง้ จากเอเอฟซี ให้ท�ำหน้าที่
VAR Information Officer ในการแข่งขัน เอเอฟซี
แชมเปี ้ยนส์ ลีก โซนตะวันออก ไปจนถึงรอบชิงชนะ
เลิศ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
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นำำ� VAR มาใช้้เป็็นครั้้�งแรก
ในลีีกอาชีีพอาเซีียน และ
จััดอบรมผู้้�ตััดสิิน VAR
หลัังจากที่่�มีีการนำำ�ร่อ่ งในไทยลีีกฤดููกาล 2018 ต่่อ
ต้้นฤดููกาล 2019 สมาคมฯ ก็็ได้้นำ�ผล
ำ ตอบรัับ เข้้าสู่่�
กระบวนการทดสอบร่่วมกัับ IFAB ในการนำำ�ระบบวีีดิิ
ทััศน์์ช่ว่ ยตััดสินิ (VAR) มาใช้้งานจริิงอย่่างเป็็ นทางการ
ในเกม ช้้าง เอฟเอ คััพ นััดชิงิ ชนะเลิิศ ปีี 2019 ก่่อนจะ
นำำ�มาใช้้เต็็มรููปแบบใน โตโยต้้า ไทยลีีก ฤดููกาล 2020
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จััดอบรมเจ้้าหน้้าที่่� Replay Operator

อบรมผู้้�ตััดสิินแบบออนไลน์์

สมาคมฯ ได้้จัดั อบรมเจ้้าหน้้าที่่� Replay Operator ซึ่่ง� มีีหน้า้ ที่่�ช่ว่ ยเหลืือผู้้�ตััดสินิ ในห้้อง VAR โดยมีีการวิิเคราะห์์คลิิปเหตุุการณ์์ พร้้อมทั้้�ง
อบรมการเลืือกมุุมกล้้อง เพื่่�อให้้การใช้้งาน VAR เป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ด้้วยข้้อจำำ�กัดั ในการเดิินทางเนื่่�องจากโควิิด-19 สมาคมฯ จึึงได้้มีีการ
อบรมผู้้�ตััดสินิ ออนไลน์์ เพื่่�อเป็็ นการทบทวนความรู้้�ระหว่่างที่่�มีีการเบรค
ระหว่่างฤดููกาล นอกจากนี้้�ยังั มีีการแยกสอนตามภููมิิภาคต่่าง ๆ เพื่่�อ
เป็็ นการกระจายความรู้้�ไปสู่่�ทั่่�วประเทศ

REFEREE ACADEMY
สมาคมฯ ได้้จัดั โครงการ FAT Referee Academy เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถของผู้้�ตััดสินิ ใช้้ระยะเวลาในการอบรมทั้้�งสิ้้�น 4 ปีี โดยใน
แต่่ละปีี จะมีีการประเมิินผู้้�ตััดสินิ ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ และหากผ่่านการประเมิิน จะถููกส่่งชื่่�อเข้้าโครงการ AFC Referee Academy ซึ่่ง� หาก
ผ่่านการอบรมหลัักสููตรนี้้� จะได้้รับั การคััดเลืือกให้้เป็็ นผู้้�ตััดสินิ ระดัับ AFC Elite ต่่อไป
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FOOTBALL
SCIENCE AND
MEDICINE
วิิทยาศาสตร์์และการแพทย์์ฟุุตบอล
สมาคมฯ ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพด้้านการแพทย์์
แก่่ฟุุตบอลไทย และให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์โควิิด-19

โดยกิิจกรรมหลัักที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่
- ร่่วมมืือกัับกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ในการตรวจเชื้้�อโควิิด-19
โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายแก่่บุุคลากรฟุุตบอลไทย
- จััดอบรมแพทย์์สนามให้้แก่่สโมสร
- จััดโครงการอบรมบุุคลากรด้้านการแพทย์์กัับเอเอฟซีี

FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE

ร่่วมมืือกัับกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
ในการตรวจเชื้้�อโควิิด-19 แก่่นัักกีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�
โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย

ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 สมาคมฯ ได้้ประสานกัับกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ ในการตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 ให้้แก่่นักั กีีฬาและเจ้้าหน้้าที่่�
ของสโมสรไทยลีีก 1-3 รวมถึึงผู้้�ตััดสินิ และผู้้�ควบคุุมการแข่่งขััน ในศููนย์์ตามจัังหวััดต่า่ งๆ ทั่่�วประเทศโดยไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ย
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วิิทยาศาสตร์์และการแพทย์์ฟุุตบอล

FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE
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FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE

AFC President
Travelling Fellow
2020
สมาคมฯ ได้้จัดั โครงการอบรม และพััฒนาบุุคลากร
ทางการแพทย์์ของเอเอฟซีี เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของ
ทีีมแพทย์์สำ�หรั
ำ บั การแข่่งขัันฟุุตบอลภายในประเทศ
สมาชิิก ทั้้�งการแข่่งขัันภายในประเทศและระหว่่าง
ประเทศ
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จััดอบรมแพทย์์สนามให้้
แก่่สโมสร
สมาคมฯ จััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่สโมสร เกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิบัติั ิหน้า้ ที่่�ในวัันแข่่งขััน ภายใต้้สถานการณ์์ โค
วิิด-19 เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติั ิหน้า้ ที่่�ได้้อย่่างถููกต้้อง
ในสถานการณ์์จริิง
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FOOTBALL
PARTICIPATION
สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมในกีีฬาฟุุตบอล
สมาคมฯ ยัังส่่งเสริิมให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมกัับกีีฬาฟุุตบอลทุุกภาคส่่วน ตั้้�งแต่่ระดัับ
รากหญ้้า ไปจนถึึงฟุุตบอลระดัับสููง ผ่่านการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
- กิิจกรรม Grassroots
- รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณประจำำ�เดืือนและประจำำ�ฤดููกาล
- โครงการอาสาสมััคร

FOOTBALL PARTICIPATION

จััดกิิจกรรม Grassroots
สมาคมฯ จััดกิิจกรรม Grassroots ตามจัังหวััดต่า่ ง ๆ เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั เยาวชน ให้้เกิิดความรัักในเกมฟุุตบอล รวมถึึงสร้้าง
การมีีส่ว่ นร่่วมแก่่คนท้้องถิ่่�นให้้สนใจกีีฬา
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รางวััลยอดเยี่่�ยมประจำำ�เดืือนของโตโยต้้า ไทยลีีก
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอล
FOOTBALL PARTICIPATION

สมาคมฯ มีีการมอบรางวััล ผู้้�เล่่นยอดเยี่่�ยมประจำำ�เดืือน, หััวหน้้าผู้้�ฝึึกสอนยอด
เยี่่�ยมประจำำ�เดืือน และประตููยอดเยี่่�ยมประจำำ�เดืือน ให้้กับนั
ั กั กีีฬาและผู้้�ฝึึกสอน
ในการแข่่งขัันฟุุตบอลโตโยต้้า ไทยลีีก เพื่่�อเป็็ นเกีียรติิให้้กับั ผู้้�ที่่�ทำ�ผล
ำ งานได้้ยอด
เยี่่�ยมในแต่่ละเดืือน
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FA Thailand Awards
สมาคมฯ มีีการมอบรางวััลหลังั จบฤดููกาลต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ปีี 2017 เป็็ นต้้นมา เพื่่�อ
ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ เชิิดชูู และสร้้างความภาคภููมิิใจ ให้้แก่่บุคล
ุ ากรด้้านต่่างๆ ที่่�
สร้้างชื่่�อเสีียง หรืือมีีผลงานโดดเด่่น เป็็ นที่่�ประจัักษ์์ ในวงการฟุุตบอล ซึ่่ง� การจััด
งานจะมีีขึ้น้ � ทุุก ๆ ปีี หลัังจบการแข่่งขัันฟุุตบอลในฤดููกาลปกติิ

โดยรางวััลจาก FA Thailand Awards มีีดัังนี้้�
1. PRESIDENT’S SPECIAL RECOGNITION AWARD
รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณพิิเศษจากนายกสมาคมฯ
2. INSPIRING GRASSROOTS OF THE YEAR
รางวััลองค์์กรสร้้างแรงบัันดาลใจในการพััฒนาฟุุตบอลในระดัับรากหญ้้า
3. DEVELOPING GRASSROOTS OF THE YEAR
รางวััลองค์์กรช่่วยพััฒนาฟุุตบอลในระดัับรากหญ้้า
4. INSPIRING FOOTBALL SCIENCE CLUB OF THE YEAR
รางวััลสโมสรสร้้างแรงบัันดาลใจในการใช้้วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา
5. BEST DEVELOPING CLUB
รางวััลสโมสรพััฒนาการยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
6. BEST GROUND (STADIUM) OF THE YEAR
รางวััลสนามแข่่งยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
7. YOUNG PLAYER OF THE YEAR
รางวััลดาวรุ่่�งยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
PANDEMIC
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8. GOAL OF THE YEAR
รางวััลประตููยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี (ลีีก)
9. NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR
รางวััลประตููยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี (ทีีมชาติิ)
10. REFEREE OF THE YEAR
รางวััลผู้้�ตััดสิินยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
11. WOMEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR
รางวััลนัักฟุุตซอลหญิิงยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
12. MEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR
รางวััลนัักฟุุตซอลชายยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
13. NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR
รางวััลนัักฟุุตบอลชายหาดยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
14. THAI LEAGUE 3 TOP GOAL SCORER YEAR
รางวััลผู้้�ทำำ�ประตููสููงสุุดของไทยลีีก 3
15. THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนแห่่งปีีของไทยลีีก 3
16. THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE PLAYER
รางวััลผู้้�เล่่นทรงคุุณค่่าของไทยลีีก 3
17. M-150 CHAMPIONSHIP TOP GOAL SCORER
รางวััลผู้้�ทำำ�ประตููสููงสุุดของ M-150 แชมเปี้้�ยนชิิพ
126
18. M-150 CHAMPIONSHIP COACH OF THE YEAR
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนแห่่งปีีของ M-150 แชมเปี้้�ยนชิิพ
19. M-150 CHAMPIONSHIP MOST VALUABLE PLAYER
รางวััลผู้้�เล่่นทรงคุุณค่่าของ M-150 แชมเปี้้�ยนชิิพ
20. TOP THAI SCORER
รางวััลนัักฟุุตบอลไทยที่่�ทำำ�ประตููสููงสุุดในโตโยต้้า ไทยลีีก
21. TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER
รางวััลผู้้�ทำำ�ประตููสููงสุุดของโตโยต้้า ไทยลีีก
22. TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนแห่่งปีีของโตโยต้้า ไทยลีีก
23. TOYOTA THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER
รางวััลผู้้�เล่่นทรงคุุณค่่าของโตโยต้้า ไทยลีีก
24. FOREIGN PLAYER OF THE YEAR
รางวััลผู้้�เล่่นต่่างชาติิยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
25. PRESIDENT’S AWARD
รางวััลเกีียรติิยศจากนายกสมาคมฯ
26. WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR
รางวััลนัักฟุุตบอลหญิิงยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี
27. MEN’S PLAYER OF THE YEAR
รางวััลนัักฟุุตบอลชายยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี

ช้้างศึึกอาสา
สมาคมฯ ได้้จัดั โครงการ “ช้้างศึึกอาสา” ขึ้้น� เพื่่�อเป็็ นการเปิิ ดโอกาสให้้บุคคลที่่
ุ
�ต้อ้ งการเป็็ นส่่วนหนึ่่�งกัับฟุตุ บอลไทย รวมถึึงเป็็ นการทำำ�ให้้ประชาชน
ทั่่�วไปมีีความสนใจในฟุุตบอลไทยมากขึ้้น� และยัังเป็็ นการปลููกฝัังเรื่่อ� งจิิตสาธารณะให้้แก่่เยาวชน
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แฟนบอล สื่อมวลชน และการตลาด
สมาคมฯ มีความพยายามที่จะขยายฐานแฟนบอลไปยังผู้มีความสนใจที่หลากหลาย
ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การ์ตูน ผ่าน ไทยลีก แบทเทิลบอล
- อีีสปอร์์ต ผ่่าน เกม eFootball PES และการจััดทััวร์์นาเมนต์์แข่่งขััน		
- ถ่่ายทอดสดไปยัังต่่างประเทศ ผ่่าน 1 Play Sports
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักและสื่อออนไลน์
- รายการ Thai Football Republic
- ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม

FANS, MEDIA & MARKETING

จััดแข่่งขัันอีีสปอร์์ตเกมฟุุตบอล

ด้้วยความร่่วมมืือกัับ โคนามิิ ผู้้�ผลิิตเกมชื่่�อดัังของญี่่� ปุ่่� น สมาคมฯ และ แพลนบีี ได้้
จััดแข่่งขัันลีีกอีีสปอร์์ตเกม eFootball PES อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีทีีมอีีสปอร์์ตชั้้�นนำำ�ทั้้ง�
ในและต่่างประเทศ ได้้แก่่ ญี่่�ปุ่่� น เวีียดนาม และอิินโดนีีเซีีย เข้้าร่่วมแข่่งขััน เป็็ นการ
ประชาสััมพัันธ์์ฟุตุ บอลไทยผ่่านเกมยอดนิิยม
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แฟนบอล สื่่�อมวลชน
และการตลาด
FOOTBALL FANS,
MEDIA AND
MARKETING
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ไทยลีีก แบทเทิิลบอล

สมาคมฯ ร่่วมมืือกัับ ไทยลีีก และ แพลนบีี สร้้างการ์์ตูนู ไทย
ลีีก แบทเทิิลบอล โดยมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับนักั ฟุุตบอลเยาวชนจาก
16 สโมสรในไทยลีีก โดยเป็็ นการขยายฐานแฟนบอลให้้เข้้าถึงึ
กลุ่่�มที่่�เป็็ นเยาวชนหรืือผู้้�ที่่�ชื่�่นชอบการ์์ตูนู ให้้หันั มาสนใจเกม
ลููกหนัังมากขึ้้น� นอกจากนี้้�ยังั มีีการทำำ�การตลาด ด้้วยการร่่วม
มืือกัับแบรนด์์ต่า่ ง ๆ ในการต่่อยอดเป็็ นสิินค้้าอีีกด้้วย
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เผยแพร่่ข่่าวสารฟุุตบอลไทยบนสื่่�อต่่างๆ
Thai League Lock Down Tournament
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จากสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ประชาชนต้้องกัักตััวอยู่่�
บ้้าน และไม่่สามารถจััดแข่่งขัันฟุุตบอลได้้ จึึงทำำ�การจััด
แข่่งขัันเกม eFootball PES ระหว่่างนัักฟุุตบอลอาชีีพใน
ไทยลีีก เพื่่�อสร้้างความบัันเทิิงแก่่แฟนบอลในช่่วงกัักตััว
และยัังสร้้างความสนใจในกีีฬาฟุุตบอลให้้ผู้้�ที่่�ชื่�่นชอบการ
เล่่นเกมอีีกทางหนึ่่�ง

สมาคมฯ ได้้มีกี ารประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นสื่่อ� หลััก ทั้้�งโทรทััศน์์
และหนัังสืือพิิมพ์์ เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่า่ วสารเกี่่�ยวกัับ
ฟุุตบอลไทยอย่่างทั่่�วถึึง

133

การถ่่ายทอดสดผ่่านฟรีี
ทีีวีี และ 1 Play Sports
	ด้้วยความร่่วมมืือระหว่่าง สมาคมฯ เซนส์์
สำำ�นักั นายกรััฐมนตรีี และกรมประชาสััมพัันธ์์ ทำำ�ให้้การ
แข่่งขัันฟุุตบอลไทยลีีกออกสู่่�ฟรีีทีีวีี และได้้รับั การตอบรัับ
เป็็ นอย่่างดีีจากแฟนบอล
นอกจากนี้้� ยัังได้้ร่ว่ มมืือกัับ 1 Play Sports
บริิษัั ทสื่�่ อ กีี ฬ าออนไลน์์จ ากประเทศสิิ ง คโปร์์ ในการ
ถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันฟุุตบอลไทยลีีก ออกไปยััง 15
ประเทศ ในภููมิิภาคเอเชีียใต้้ และเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้ เพื่่�อสร้้างความนิิยมต่่อฟุุตบอลไทยในต่่างประเทศ

ร่่วมมืือกัับฟีีฟ่่า
และเอเอฟซีีในการ
ประชาสััมพัันธ์์ฟุุตบอล
ไทย
ฟีี ฟ่่ า และ เอเอฟซีี ได้้ป ระสานกัับ สมาคมฯ ในการ
สััม ภาษณ์์นััก กีี ฬ าฟุุ ต บอลทั้้�ง ชายและหญิิ ง รวมถึึ ง
บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�ไปเผยแพร่่ตามช่่องทางต่่าง
ๆ ถืือเป็็ นการประชาสััมพัันธ์์ฟุตุ บอลไทยออกไปสู่่�สายตา
ชาวต่่างประเทศ
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จัดท�ำรายการ
Thai Football Republic
สมาคมฯ ร่่วมกัับ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน) โดยเครื่่อ� งดื่่�มตราช้้าง จััดทำ�ำ
รายการ Thai Football Republic ในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เพื่่�อ
ให้้แฟนบอลชาวไทยได้้รับั ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับฟุุตบอลไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง ในช่่วงที่่�
ฟุุตบอลไม่่สามารถแข่่งขัันได้้

โซเซีียลมีีเดีีย
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สมาคมฯ และไทยลีีก ได้้สร้้างช่่องทางติิดต่อ่ สื่่�อสารกัับ
แฟนบอล บนโซเชีียลมีีเดีียหลายแพลทฟอร์์ม ไม่่ว่่าจะ
เป็็ น Facebook Youtube Instagram Twitter TikTok
เพื่่�อให้้ฟุตุ บอลไทยเข้้าถึึงง่่ายสำำ�หรับทุ
ั กุ คน
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ทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
ท่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด-19 สมาคมฯ ได้้ทำ�กิ
ำ ิจกรรม
เพื่่�อสัังคมด้้วยการมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ อุุปกรณ์์
กีีฬา รวมถึึงอาหารกล่่อง แก่่โรงพยาบาลและโรงเรีียน
ต่่างๆ เป็็ นการตอบแทนสัังคมในช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บาก

PANDEMIC

TECHNOLOGY
DEVELOPMENT
สมาคมฯ กัับการพััฒนาเทคโนโลยีี
สมาคมฯ มีีการวางแผนและเตรีียมตััวเข้้าสู่่�ยุุคของเทคโนโลยีี โดยนำำ�ข้้อมููลของ
กีีฬาฟุุตบอล เชื่่�อมโยงกัับระบบจััดเก็็บ อีีกทั้้�งยัังนำำ�มาช่่วยพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ
ไม่่ว่่าจะเป็็น การพััฒนาศัักยภาพนัักกีีฬา รวมถึึงการจััดโปรแกรมการแข่่งขััน

TECHNOLOGY DEVELOPMENT

“ การบริิหารองค์์กรกีีฬา มีีความจำำ�เป็็ นต้้องดำำ�เนิินงานที่่�
ขัับเคลื่่�อนโดยใช้้วิิสัยั ทััศน์์ และเข้้าใจสภาวการณ์์ทั้้ง� ใน
ปัั จจุุบันั และคาดการณ์์อนาคต ว่่าอุุตสาหกรรมกีีฬาจะ
เปลี่่�ยนแปลงไปในทิิศทางใด ผมในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรจึึง
ต้้องสร้้าง และส่่งเสริิมในทุุกเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับฟุตุ บอล
โดยเฉพาะเรื่่�องของเทคโนโลยีีที่่�จะสามารถนำำ�มาใช้้ใน
การบริิหารจััดการได้้ ”

พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่่�มพัันธ์ุุ�ม่่วง
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สมาคมฯ กัับการพััฒนา
เทคโนโลยีี
TECHNOLOGY
DEVELOPMENT

“ ผมเชื่่�อว่่าองค์์กรฟุุตบอล ไม่่ได้้แตกต่่างจากองค์์กร
เอกชนอื่่� น ๆ ที่่� ต้ ้อ งคอยคิิ ด สร้้า ง และนำำ� เทคโนโลยีี
ต่่างๆมาใช้้เพื่่�อแก้้ปััญหา หรืือพััฒนาให้้การดำำ�เนิินงาน
ของตนเองดีี ยิ่่� ง ขึ้้ �น ดัั ง นั้้� น การวางรากฐานใหม่่
ของสมาคมฯ ต้้อ งทำำ� ให้้ว งการฟุุ ต บอลไทยมีี ค วาม
เป็็ นมืืออาชีีพ และทัันต่่อยุุคสมััยอยู่่�เสมอ ”

พาทิศ ศุภะพงษ์
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คณะผู้้�จััดทำำ�

ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์�
พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่่�มพัันธุ์์ม่่� วง
นายพาทิิศ ศุุภะพงษ์์

ที่่�ปรึึกษา
นางลััขณานัันท์์ ลัักษมีีธนานัันต์์
นายกรวีีร์์ ปริิศนานัันทกุุล

กองบรรณาธิิการ
นายมนููญ อุุทะกะวารีี
นายจารุุวััฒน์์ ศรีีปัั ญญาวิิญญูู
นายศุุภโชค อ่่วมกลััด
นายวีีรทิิต ฉมาภััทร
นายศุุภฤกษ์์ สีีทองเขีียว
นายอณิิวัฏั แผ่่นดิินทอง
นางสาวบุุษกร เอกพัันธ์์
นางสาวญาณิิกา จัันทร์์ทิิพย์์

ศิิลปกรรม
นายธีีรภััทร รััญตะเสวีี
นายชััยยุุทธ ตั้้�นทง
นางสาวอรกาญจน์์ พรมจัันทร์์
นายธััชธรรม์์ วิิเชีียรศรีี
นางสาวมุุกขริินร์์ หลั่่�งน้ำำ�สั
� งั ข์์

ภาพ
นายศรายุุทธ กล่ำำ��ถาวร
นางสาวณปภััช เจืือจุุน
นายวชิิระ กาหลง
นายศุุภกิิตติ์์� วิิเศษอนุุพงศ์์
นายพิิชยพงษ์์ คำำ�ยานา

