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สิ่งที่ท่านถืออยู่ในมือตอนนี ้ คือหนังสือที่รวบรวมผลงาน
ของสมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยฯตามแผน
แม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ทีว่ างไว้ ทงหมด
ั้
12 ด้ านยุทธศาสตร์ และทังหมดนี
้
้คือสิง่ ที่
สมาคมฯ ได้ ด�าเนินการในช่วงเวลา กว่า 2 ปี ที่ผ่านมา
ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ทังหมดทั
้
งมวลที
้
่เกิดขึ ้น จะช่วย
ผลักดันฟุตบอลไทย ให้ ก้าวหน้ าเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์ในวงกว้ าง และคนไทยทังชาติ
้ ตอ่ ไป

MESSAGE FROM PRESIDENT
In your hands is a book filled with the hard work of
the Football Association of Thailand, following the
steps of the 20 years Master Plan that will be delivered
between 2017 to 2036 with 12 strategic plans. And
this is what the Football Association of Thailand has
been working on for this past 2 years and I hope that
everything that has happened will push Thai football
to be stable and sustainable while benefiting Thais.
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วิสัยทัศน์
VISION

WHERE DO
WE WANT TO REACH
IN 4 YEARS?

เป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลชัน้ น�า
ในระดับทวีปเอเชีย
เพือ่ ก้าวสูม่ าตรฐานโลก
To be a leading Football
Association to excel in Asia
and on the world stage.

คงต�าแหน่ง
จ้าวอาเซียน
Retain the
top ASEAN
position.

เพิ่มภาพลักษณ์ และรักษาไว้
ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของเกมการแข่งขัน
Raise the profile and image of
our game.

พันธกิจ

MISSION
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ที่ดีส�าหรับการพัฒนา
ทีมชาติและเยาวชน
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ประสบความส�าเร็จ
ในระดับทวีปเอเชีย
และพัฒนาไป
ตามมาตรฐานสากล

Have a National
Football Academy with
good facilities for our
teams.

To achieve in Asia’s
level and step
forward to be on the
world stage.

ส่งเสริมการเคารพ
ซึ่งกันและกัน และมีน�้าใจนักกีฬา

To promote respect and sportmanship.

พัฒนาและยกระดับเยาวชน
ในระดับรากหญ้า, ผู้ตัดสิน, เยาวชน
และผู้ฝึกสอน
Develop and increase the level of
grassroots, referees, elite youths
and coaches
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รายชื่อสภากรรมการ
BOARD OF DIRECTORS

พลต�ำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมฯ

นำงลัขณำนันท์ ลักษมีธนำนันต์
อุปนายกฝ่ ายบัญชีและการเงิน

นำยวิทยำ เลำหกุล
อุปนายกฝ่ ายเทคนิค

นำยศุภสิน ลีลำฤทธิ์
อุปนายกฝ่ ายจัดการแข่งขัน

นำยทรงเกียรติ ลิม้ อรุ ณรั กษ์
สภากรรมการ

นำยธวัช อุยสุย
สภากรรมการ

นำยทรงยศ เทียนทอง
สภากรรมการ

นำงสำวนันทนี วงศ์ อำ� นิษฐกุล
สภากรรมการ

นำยณัฐ ชยุตมิ ันต์
สภากรรมการ

นำยธนวัชร นิตกิ ำญจนำ
สภากรรมการ

นำยชำติชำย เจียมศรี พงษ์
สภากรรมการ
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นำยธนศักดิ์ สุระประเสริฐ
อุปนายกฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

นำยอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
อุปนายกฝ่ ายสิทธิประโยชน์

นำยกรวีร์ ปริศนำนันทกุล
รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ

นำยพำทิศ ศุภะพงษ์
รองเลขาธิการฝ่ ายต่างประเทศ

นำยยงยศ พึ่งธรรม
รองเลขาธิการฝ่ ายกฎหมาย

ที่ปรึกษำสมำคมฯ

พลเรื อเอก นำวิน ธนเนตร
สภากรรมการ

รศ.ดร.วิชติ คนึงสุขเกษม
สภากรรมการ

นำยสมเกียรติ กิตติธรกุล
สภากรรมการ

นำยอนุสรณ์ วงศ์ วรรณ
สภากรรมการ

นำยวิรัช ชำญพำนิชย์

นำยสรั ญ รั งคสิริ

พลต�ำรวจตรี ประยนต์ ลำเสือ

นำยสุทธินันท์ บุญมี

4 STEPS OF
THAILAND’S FOOTBALL
GOAL
ขั้นตอนสู่เป้าหมาย
ฟุตบอลไทย

DEVELOP
AND
QUALITY

ยุคการพัฒนา
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SET
THE STANDARD

ยุควางรากฐาน
2017-2021

เป็ นช่วงเวลาแห่งการจัดระเบียบวงการฟุตบอล
การสร้ างบรรทัดฐาน และก�าหนดมาตรฐาน
ในด้ านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต
This is a period to reorganize football circle
in Thailand, to set standards and norms
in various aspects to serve as foundations
for future.

2022-2026
เป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาของวงการฟุตบอลไทย
ทังระบบ
้
ให้ มคี วามทัดเทียมประเทศมหาอ�านาจ
ในภูมิภาคเอเชีย และก้ าวสูเ่ วทีโลก
This period should demonstrate a total
development of Thailand football as a whole
as it should match the current leading
countries in Asia, and prepare Thailand to
world stage.

SUSTAINABILITY
WORLD
STAGE

ยุคก้าวสู่เวทีโลก
2027-2031
เป็ นช่วงเวลาแห่งการยกระดับมาตรฐานวงการ
ฟุต บอลไทยโดยการพัฒ นาด้ า นต่า งๆ ให้ มี
ความก้ าวหน้ าเป็ นชาติชนน�
ั ้ าในภูมิภาคเอเชีย
This period should witness the higher
standard of Thailand football, with further
development in all aspects to be a leading
country in Asia and has a global presence.

ยุครักษาให้ยั่งยืน

2032-2036
เป็ นช่วงเวลาแห่งการรักษามาตรฐานในทุกด้ าน
ให้ มีความยั่งยื นและมั่นคง เพื่ อเป้าหมายที่
สูงขึ ้นในอนาคต
This period is of consolidating the standards
and norms to sustain and be stable, for
higher objectives further.
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แผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
16

THE MASTER PLAN
หลักการ และเหตุผล
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ท�าหน้ าที่ก�ากับดูแลการบริ หาร
จัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และ
ฟุต บอลชายหาด ในประเทศไทย โดยเป็ น สมาชิ ก ของ
สหพันธ์ฟตุ บอลอาเซียน (เอเอฟเอฟ) สมาพันธ์ฟตุ บอลเอเชีย
(เอเอฟซี) และสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ (ฟี ฟ่า) ขณะนี ้ก�าลังอยู่
ในระหว่างการพัฒนาฟุตบอลไทยให้ ดา� เนินไปอย่างเป็ นระบบ และ
เป็ นรูปธรรม นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีนโยบายที่จะปฏิรูป และ
พัฒนากีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตบอลชายหาด ของประเทศไทย
ให้ มีศกั ยภาพสูงขึ ้นในทุกๆ ด้ าน จึงได้ มีประกาศที่ 25/2559 ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2559 เรื่ องการจัดท�าแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี

20 YEARS LONG TERM NATIONAL
FOOTBALL DEVELOPMENT
MASTER PLAN (2017 - 2036)
THE MASTER PLAN
PRINCIPLE AND RATIONALE
FA Thailand has duty to supervise, monitor,
and operate activities related to football, futsal,
and beach soccer in Thailand, as a member of
ASEAN Football Federation (AFF), Asian Football
Confederation (AFC), and FIFA. Now it is the phase
of initiating a council for reformation and development
of Thai Football, in order to develop Thai football circle
systematically and concretely. President of FA Thailand
has a policy to reform and development football, futsal,
and beach soccer in Thailand to be better in all aspect, so
the 25/2559 announcement was made on 31 August BE 2559
(AD 2016) on the creation of 20 Years Long Term National Football
Development Master Plan.
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STRATEGIES ON
THAILAND’S FOOTBALL
DEVELOPMENT

12

ด้านยุทธศาสตร์
วงการฟุตบอลไทย

THAILAND’S FOOTBALL STRATEGIES

20

นับตังแต่
้ การบริ หารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของ พล.ต.อ.
สมยศ พุม่ พันธุ์มว่ ง เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ก็ได้ มกี ารจัดระเบียบโครงสร้ างการท�างาน
และวางยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างมีแบบแผน โดยมุง่ หวังจะให้ เป็ นองค์กร
กีฬาชันน�
้ าของเอเชียที่ประสบความส�าเร็ จ ทังในแง่
้
ผลงานของนักกีฬา ภาพลักษณ์ขององค์กร
และการบริ หารองค์กรที่เป็ นมืออาชีพ
ซึง่ ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทย มีทงหมด
ั้
12 ด้ าน ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ
ได้ ลงมือท�างานอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เข้ ามาบริ หาร เพื่ออนาคตที่ยงั่ ยืน และมัน่ คงของ
วงการลูกหนังไทยต่อไป
Since taking over the administration on 11 February 2016 by Pol.Gen. Somyos
Poompanmoung, there have been restructuring process and strategic planning to
develop Thai football systematically. All aims to make FA Thailand a leading sport
organization of Asia with success in terms of sport results, organization image, and
professionalism.
The key strategy to drive Thailand football has 12 facets which FA Thailand has been
working in full steam including developing further in all for the sustainable future and
prosperity of Thai football.
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FUTSAL

ฟุตซอล

WOMEN’S FOOTBALL

ฟุตบอลหญิง

PROFESSIONAL
LEAGUES

ลีกอาชีพ

4

5

6

7

BEACH SOCCER

ฟุตบอลชายหาด

8

COACHING
DEVELOPMENT

การพัฒนาผู้ฝึกสอน

9

REFEREE
DEVELOPMENT

การพัฒนาผู้ตัดสิน
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YOUTH
DEVELOPMENT

การพัฒนาเยาวชน

MEN’S FOOTBALL

ฟุตบอลชาย

FA THAILAND
ORGANIZATION

โครงสร้างสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ

3

FOOTBALL
SCIENCE AND
MEDICINE

10

วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ฟุตบอล

2

11

1

12

FOOTBALL
PARTICIPATION

การมีส่วนร่วม
ในกีฬาฟุตบอล

FAN, MEDIA
AND MARKETING

แฟนบอล สื่อมวลชน
และการตลาด

1

FA THAILAND
ORGANIZATION

- F A T H A I L A N D O R G A N I Z AT I O N -

ด้านโครงสร้าง
สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทยฯ
FA THAILAND
ORGANIZATION

สมาคมกี ฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ เข้ ามา
บริ หารจัดการดูแลฟุตบอลไทย โดยวางแผนระยะ
สันและระยะยาว
้
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่เป็ นระบบ
เป็ นรู ปธรรม และมุ่งหวังให้ ทีมชาติไทยกลายเป็ น
ทีมชันน�
้ าของเอเชียในอนาคต
The Football Association of Thailand has played
a role in managing Thai football by implementing
short term and long term plans for a systematic
development with hope to push the Thailand
national team to be one of the top teams in Asia.
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สมาคมฯ ได้รับรางวัลอันดับ 3 สาขาองค์กรกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี จาก SPIA ปี 2017
THE FAT CAME IN 3RD PLACE AS THE FOOTBALL INDUSTRY ORGANIZATION OF THE YEAR AWARD FROM THE SPIA 2017.

- F A T H A I L A N D O R G A N I Z AT I O N -

CAPACITY BUILDING

29
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สร้างที่ท�าการสมาคมฯ

THE HOME OF THAI FOOTBALL

สร้ างที่ท�าการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อย่าง
ถาวร มีการออกแบบตัวอาคารให้ ร่วมสมัย แสดงถึงการเป็ น
องค์กรเก่าแก่และมีวิสยั ทัศน์ไปพร้ อมกัน
FA Thailand has built a permanent headquarter with a
contemporary design to reflect its longstanding history
as well as forward-looking vision.

- F A T H A I L A N D O R G A N I Z AT I O N -

CAPACITY BUILDING
สร้างบุคลากร

HUMAN RESOURCES BUILDING
สร้ างบุคลากรในทุกต�าแหน่งให้ มีความรอบรู้ ความเข้ าใจถึงขัน้ ตอนการท�างานแบบบูรณาการ โดย
มีการส่งบุคลากรด้ านต่างๆ ไปร่ วมท�างาน และอบรมกับองค์กรระดับเอเชียอย่าง เอเอฟซี และองค์กร
ระดับโลกอย่าง ฟี ฟ่ า เพื่อน�าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับมาใช้ ในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไป
FA Thailand aims to train its personnel of all level to be knowledgeable and to understand
the whole work process by encouraging them to attend all possible training and educational
sessions with regional organization like Asian Football Confederation (AFC), and world class
one like FIFA, so they can bring back new knowledge and experience to work and develop
Thai football together.
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กรวีร์ ปริ ศนานันทกุล
เอเอฟซี แมตช์คอมมิชชันเนอร์ คนที่ 3 ของเมืองไทย
Korrawee Prissananantakul
The 3rd AFC Match Commissioner of Thailand.

- F A T H A I L A N D O R G A N I Z AT I O N -

พัฒนาบุคลากร
ด้านจัดการแข่งขัน

DEVELOPMENT OF
COMPETITIONS PERSONNEL

เพื่อให้ การจัดการแข่งขันฟุตบอลในเมืองไทย มีมาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ สมาคมฯ จึงได้ สง่ บุคลากรเข้ าร่วมอบรม
กับเอเอฟซีทกุ ปี นอกจากนี ้ ยังได้ รับการยอมรับในสากล
เมือ่ มีสว่ นร่วมในรายการแข่งขันระดับอาเซียน รวมถึงเอเชีย
To ensure that the football matches in Thailand are
internationally standardized, the association sends
its personnel to the AFC every year and is recognized
internationally when participating in the ASEAN
competitions, including Asia.
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- F A T H A I L A N D O R G A N I Z AT I O N -

34
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ให้ความส�าคัญกับบุคลากรหญิง
GIVE HIGH IMPORTANCE TO FEMALE PERSONNEL

สมาคมฯ ให้ ความส�าคัญกับบุคลากรหญิง โดยมีเจ้ าหน้ าทีห่ ญิง
ท�างานในหลายส่วน ตังแต่
้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ไปจนถึงฝ่ าย
จัดการแข่งขัน และได้ รับการสนับสนุนให้ มกี ารพัฒนาศักยภาพ
เทียบเท่ากับผู้ชาย

The Football Association gives high importance to
female officers from finance to the competitions
department, receiving support to improve themselves
as much as their male colleagues.

ร่วมมือกับฟีฟ่าสัมมนาประธานเทคนิค
FIFA COURSE FOR MA TECHNICAL DIRECTORS

สมาคมฯ ได้ ร่วมมือกับฟี ฟ่ าจัดงานสัมมนาประธาน
เทคนิ ค เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์
ระหว่า งประเทศสมาชิ ก เพื่ อ พัฒ นาและยกระดับ
ฟุตบอลไทย
The Association has cooperated with FIFA to
organize the seminar on technical matters to
exchange knowledges and experiences among
member associations to further develop and
raise Thai football to a higher level.
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ร่วมมือกับยูฟ่าในการพัฒนาองค์กร
UEFA ASSIST PROGRAMME

สมาคมฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการ Assist Programme ของยูฟ่า
ในการพัฒนาองค์กรด้ านต่างๆ ได้ แก่ การพัฒนาบุคลากร,
โครงสร้ าง, การจัดการแข่งขัน โดยมี สจ๊ วร์ ต เรแกน อดีต
เลขาธิการสมาคมฟุตบอลสก็อตแลนด์เป็ นที่ปรึกษา
The FA Thailand is currently participating in the UEFA
Assist Programme which UEFA have provide an
assistance on specific areas like human resources,
infrastructure, organising competitions with Stewart
Regan, former secretariat of the Scottish FA as an
advisor.
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- FA THAILAND ORGANIZATION -

CAPACITY BUILDING
ปรับเปลี่ยนตัวอักษร โลโก้สา� หรับสมาคมฯ
และไทยลีก ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น

MODERNIZE TYPEFACES AND LOGOS OF
FA THAILAND AND THAI LEAGUE FOR MORE
MODERN LOOKS

โดยให้ บริ ษัท ฟาร์ มกรุ๊ป จ�ากัด เข้ ามาร่วมออกแบบอัตลักษณ์
ซึ่งในส่วนของโลโก้ ไทยลีก ยังได้ รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม
ทังในไทยและญี
้
่ปนุ่ ด้ วย
The works are commissioned to Farm Group Company
Limited to redesign overall identities and Thai League logo
designed by Farm Group which won design awards both
in Thailand and Japan.

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของสมาคมฯ
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PUBLIC RELATIONS WORKS OF FA THAILAND

โดยได้ ร่วมมือกับ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานต่างๆ ของสมาคมฯ ไปถึงกลุม่ เป้าหมายได้
รวดเร็ วและชัดเจนขึ ้น
FA Thailand has been in cooperation with Plan B Media
PCL. This means to publicize all FA events and works fast
and precisely to the key target groups.

สร้างภาพลักษณ์

IMAGE BUILDING

สมาคมฯ ให้ ความส�าคัญในเรื่ องของ
ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ สาธารณชน
FA Thailand is highly concerned
on its good image.

ร่วมกับ อินเตอร์แบรนด์ บริษัทออกแบบโลโก้ระดับโลก
มาร่วมพัฒนาโลโก้ “ช้างศึก”

WORK WITH INTERBRAND, GLOBAL BRAND DESIGN COMPANY,
TO JOINTLY DEVELOP LOGO OF “CHANGSUEK”

โดยพัฒนาจากงานออกแบบของผู้ชนะการประกวดทีท่ างสมาคมฯ เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปได้สง่ ผลงาน
เข้ ามา ให้ มคี วามทันสมัยเหมาะกับการใช้ งานในปัจจุบนั
The logo was developed further from the one that won FA organized contest to be
up to date and usable.
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- FA THAILAND ORGANIZATION -

CAPACITY BUILDING

สร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล
BUILDING HIGH PERFORMANCE
TRAINING CENTER

สมาคมฯ ได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลง (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี, โรงพยาบาลต�ารวจ
และเอคโคโน เพื่อใช้ เป็ นส�านักงานของผู้ฝึกสอน
และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเทคนิค รวมถึงเป็ นสถานที่เก็บ
ตัวของทีมชาติชดุ ต่างๆ
FA Thailand has signed a memorandum of
understanding (MOU) with Bangkok Thonburi
University, Police General Hospital, Ekkono to
build a headquarter for trainers, technical staff,
as well as Thailand National Team camps.
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- FA THAILAND ORGANIZATION -

CAPACITY BUILDING
ลงนาม MOU
เพื่อการพัฒนากับองค์กร
ลูกหนังชั้นน�า
SIGNING MOUS WITH
LEADING FOOTBALL
ORGANIZATIONS

โดยจับ มื อ กับ สมาคมฟุต บอลแห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ น
(JFA) และฟุต บอลลี ก ลา ลี ก า สเปน เพื่ อ แลก
เปลี่ยนความรู้ ในการบริ หารจัดการ ทังด้
้ านทีมชาติ
และฟุ ต บอลลี ก อาชี พ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ ง
การพัฒนาเยาวชนอีกด้ วย
FA Thailand has signed Memorandum Of
Understanding (MOU) to work with many leading
organizations like Japan Football Association
(JFA) and La Liga of Spain to promote and
exchange knowledge in administrations of
national teams, professional leagues, and youth
development.
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- FA THAILAND ORGANIZATION -

CAPACITY BUILDING

44

45

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
งานระดับนานาชาติ
BIDDING FOR
INTERNATIONAL EVENTS

เพื่อแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการจัดงานที่อ ยู่
ภายใต้ การดูแลของ สหพันธ์ฟตุ บอลอาเซียน (เอ
เอฟเอฟ) สมาพันธ์ฟตุ บอลเอเชีย (เอเอฟซี) และ
สหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ (ฟี ฟ่ า)
FA Thailand means to express its potentials
in organizing ASEAN Football Federation
(AFF), Asian Football Confederation (AFC),
and FIFA events.

- FA THAILAND ORGANIZATION -

CAPACITY BUILDING

ด้านการจัดการแข่งขัน

ORGANIZING TOURNAMENTS

สมาคมฯ ได้ ใช้ GotSoccer เข้ ามาช่วยค�านวณตารางวันแข่งขัน
The FAT uses GotSoccer application to plan and calculate
matches and tournament days.

ด้านการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
และสถิติในรูปแบบของออนไลน์

ONLINE INFORMATION, STATISTICS,
AND DOCUMENT MANAGEMENT

เพื่อก้ าวสูก่ ารเป็ น e-office ในอนาคต
Towards being a full e-office in future.
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ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา

SPORTS MEDICINE AND SPORTS SCIENCE

ปี 2018 - 2019
2018 - 2019

สมาคมฟุตบอลฯ ได้ มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วยพัฒนา
วงการฟุตบอลไทย อาทิเช่น
FA Thailand aims to deploy new technologies to develop
Thai football such as ;

โดยมีการร่ วมมือกับโรงพยาบาลต�ารวจ ในการสร้ างศูนย์ดแู ล
การแพทย์ของทีมชาติไทยทังระบบ
้
Working with the Police General Hospital in establishing
a dedicated medical center for taking care of the entire
Thailand national teams.

โครงการสร้าง “ฟุตบอล สเตเดี้ยม”
แห่งแรกของทีมชาติ ไทย

FIRST DEDICATED ‘FOOTBALL STADIUM’ OF
THE THAILAND NATIONAL TEAM

ซึ่งปี ปัจจุบนั อยู่ในระหว่างการร่ างแผนก่อสร้ างสนาม รวมถึง
พัฒนาพื ้นที่โดยรอบในเชิงพาณิชย์ เพื่อน�าไปเสนอต่อหน่วยงาน
รัฐและเอกชนที่สนใจเข้ าร่วมโครงการต่อไป
The construction is under way at the design stage. The
design includes the commercial development of the
surrounded area which is to be proposed to government
agencies and private enterprises that might be interested
to work together.

- FA THAILAND ORGANIZATION -

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

TOURNAMENTS HOSTED BY FA THAILAND

ปี 2018
ฟุตซอลหญิง

ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตซอลชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

ฟุตบอลหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

ฟุตบอลหญิง

ฟุตบอลโอลิมปิกส์หญิง โซนเอเชีย รอบคัดเลือก

WOMEN’S FUTSAL
MEN’S FUTSAL

ฟุตซอลชาย

ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตซอลชาย

ชิงแชมป์สโมสรเอเชีย

MEN’S FUTSAL

AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP

AFC FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP

ปี 2017
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AFC U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP QUALIFICATION

WOMEN’S FOOTBALL AFC U-19 CHAMPIONSHIP QUALIFICATION

ปี 2016
MEN’S FUTSAL

AFC FUTSAL CHAMPIONSHIP

WOMEN’S FOOTBALL AFC WOMEN’S OLYMPICS QUALIFYING TOURNAMENT

ปี 2019
ฟุตบอลหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมป์เอเชีย

WOMEN’S FOOTBALL AFC U-16 CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตบอลหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

ฟุตบอลหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตบอลชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก

ฟุตบอลหญิง

ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตซอลชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์อาเซียน

ฟุตบอลหญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลชายหาด

ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตซอลชาย

ชิงแชมป์สโมสรอาเซียน

อีเวนท์

เจ้าภาพจัดงานประกาศรางวัล AFC Annual Awards 2017

MEN’S FOOTBALL
MEN’S FOOTBALL
MEN’S FOOTBALL
MEN’S FUTSAL

AFF U-15 CHAMPIONSHIP

AFC U-16 CHAMPIONSHIP QUALIFICATION
AFC U-23 CHAMPIONSHIP QUALIFICATION
AFC U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP

WOMEN’S FOOTBALL AFC U-16 CHAMPIONSHIP
MEN’S FUTSAL
EVENT

AFF Futsal Club Championship
Hosts Awards Ceremony AFC Annual Awards 2017

WOMEN’S FOOTBALL AFC U-19 CHAMPIONSHIP
WOMEN’S FOOTBALL AFF U-15 CHAMPIONSHIP

WOMEN’S FOOTBALL AFF WOMEN’S CHAMPIONSHIP
MEN’S FOOTBALL
BEACH SOCCER

AFF U-15 CHAMPIONSHIP

AFC BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP 2019

ปี 2020
ฟุตบอลชาย

MEN’S FOOTBALL

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชิงแชมป์เอเชีย
AFC U-23 CHAMPIONSHIP
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MEN’S
FOOTBALL

- MEN’S FOOTBALL -

ฟุตบอลชาย

MEN’S FOOTBALL

52

สมาคมกี ฬ าฟุต บอลฯ มุ่ง หวัง ที่ จ ะผลัก ดัน ให้ ที ม
ฟุตบอลชาย ก้ าวไปสูร่ ะดับชันน�
้ าของเอเชีย เพื่อเป้า
หมายสูงสุดในการเข้ าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลโลก
ปี 2026 จึ ง ได้ มี ก ารวางแผนพัฒ นา และเตรี ย ม
ทีมชาติไทย ทุกช่วงอายุอย่างเป็ นรู ปธรรม ทังด้
้ าน
พัฒนาเยาวชนการก�าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้
ฝึ กสอน และผู้เล่น แนวทางการฝึ กซ้ อมที่ชดั เจนตาม
แบบ Thailand’s Way การใช้ วิทยาการที่ทนั สมัย
ในการฝึ กซ้ อม การวางแผนก� าหนดตารางเพื่ออุ่น
เครื่อง และเตรียมทีมทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รวมถึง
มีการวางแผนเก็บตัวในแต่ละปี
FA Thailand aims to drive men’s football team
to be one of the leading teams in Asia, and the
ultimate goal is to participate in World Cup in
2026. There are concrete development plans
and preparations for Thailand national team of
all ages including youth development, trainers’
and players’ recruitment guideline, Thailand’s
Way training guideline, training technologies
and international friendly preparation matches
for short and long term goals including annual
national team camp sessions.
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- MEN’S FOOTBALL -

ผลงานของ
ทีมชาติ ไทย

ปี 2016

THAILAND NATIONAL TEAM IN 2016
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แชมป์ฟุตบอล ถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 44

CHAMPIONS - 44 KING’S CUP FOOTBALL TOURNAMENT
th

แชมป์ฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน ปี 2016
CHAMPIONS - AFF CHAMPIONSHIP 2016

- MEN’S FOOTBALL -

ผลงานของ
ทีมชาติ ไทย

ปี 2017

THAILAND NATIONAL TEAM IN 2017
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ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลก 2018
และรอบสุดท้ายเอเชียน คัพ 2019
REACHED FINAL TOURNAMENT OF WORLD CUP 2018
QUALIFYING ROUND AND ASIAN CUP 2019 FINALS

แชมป์ฟุตบอล ถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 45

CHAMPIONS – 45th KING’S CUP FOOTBALL TOURNAMENT

- MEN’S FOOTBALL -

ผลงานของ
ทีมชาติ ไทย

ปี 2018

THAILAND NATIONAL TEAM IN 2018

FIFA Rankings ของทีมชาติ ไทย
THAILAND’S FIFA RANKINGS

ปี 2013

อันดับ 146

ปี 2014

อันดับ 142
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รองแชมป์ฟุตบอล ถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 46
RUNNERS-UP - 46TH KING’S CUP FOOTBALL TOURNAMENT

ปี 2015

อันดับ 133

ปี 2016

อันดับ 126

ปี 2017

อันดับ 130

ปี 2018

อันดับ 118

- MEN’S FOOTBALL -

ผลงานของฟุตบอลชาย
ทีมชาติ ไทยชุดเยาวชน
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ปี 2016

ผลงานของฟุตบอลชาย
ทีมชาติ ไทยชุดเยาวชน

ปี 2017

THAILAND NATIONAL YOUTH TEAM IN 2016

THAILAND NATIONAL YOUTH TEAM IN 2017

อันดับ 3 ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

รองแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รองแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

THIRD PLACE - AFF U-16 CHAMPIONSHIP

RUNNERS-UP - AFF U-19 CHAMPIONSHIP

RUNNERS-UP - AFF U-15 CHAMPIONSHIP

CHAMPIONS - AFF U-18 CHAMPIONSHIP
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- MEN’S FOOTBALL -

ผลงานของฟุตบอลชาย
ทีมชาติ ไทยชุดเยาวชน

ปี 2018

THAILAND NATIONAL YOUTH TEAM IN 2018

รองแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
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RUNNERS-UP - AFF U-16 CHAMPIONSHIP

เหรียญทอง ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี ซีเกมส์
GOLD MEDAL - U-22 MEN’S FOOTBALL, SEA GAMES

อันดับ 4 ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
FOURTH PLACE - AFF U-19 CHAMPIONSHIP

รอบ 8 ทีมสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
QUARTER - FINALIST - AFC U-19 CHAMPIONSHIP
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YOUTH
DEVELOPMENT

- YOUTH DEVELOPMENT -

การพัฒนาเยาวชน

YOUTH DEVELOPMENT
สมาคมกี ฬ าฟุต บอลฯ ได้ ใ ห้ ค วามส�า คัญ กับ การ
วางโครงสร้ างระบบการพัฒนาเยาวชนทังประเทศ
้
เพื่อให้ เป็ นรากฐานที่แข็งแรงแก่วงการฟุตบอลไทย
ในอนาคต โดยมีแนวทางต่างๆ ดังต่อไปนี ้
The FA Thailand emphasizes on laying basic
structure for national youth development system
in order to be a solid foundation for Thai football
in the future with these schemes.
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- YOUTH DEVELOPMENT -

แนวทางการฝึกซ้อม
แบบ Thailand’s Way
THAILAND’S WAY
TRAINING GUIDELINE
68

ฝ่ ายพัฒนาเทคนิค ภายใต้ การดูแลของ วิทยา เลาหกุล
ได้ ออกแบบแนวทางการเล่นแบบ Thailand’s Way
ซึ่งประกอบด้ วย 11 ข้ อย่อยที่เรี ยกว่า Elefant Elf
อันเป็ นภาษาเยอรมันทีแ่ ปลว่า “ช้ าง 11 ตัว” โดยมุง่ หวัง
ให้ เยาวชนมีการฝึ กฝนฟุตบอลไปในทิศทางเดียวกัน
Technical development department under the
close supervision of Wittaya Laohakul has
designed football style guideline of “Thailand’s
Way” which consists of 11 points of ‘Elefant
Elf’ or Eleven Elephants in German. This aims
to train Thai youths into the similar direction.

- YO U T H D E V E L O P M E N T -

เซ็นสัญญากับ เอคโคโน เมธอด
ซอคเกอร์ เซอร์วิส เพื่อการพัฒนา
เยาวชนทุกชุด
SIGNING WITH EKKONO METHOD
SOCCER SERVICES TO DEVELOP
ALL YOUTH TEAMS

ต้ น ปี 2017 สมาคมฟุต บอลฯ ได้ มี ก ารเซ็น สัญ ญา
กับ เอคโคโน เมธอด ซอคเกอร์ เซอร์ วิ ส เพื่ อ การ
พัฒนาเยาวชนทุกชุด โดยเฉพาะรุ่ น 10-14 ปี และยัง
ได้ มีการถ่ายทอดปรัชญาให้ แก่บรรดาผู้ฝึกสอนไทย
ไปใช้ ในแนวทางเดียวกัน
Earlier in 2017, FA Thailand has signed an
agreement with Ekkono Method Soccer Services
to develop all youth teams, particularly between
the ages of 10 – 14 years, and also train the
philosophy and ideas to Thai trainers to train
them in the same direction.

ตั้งศูนย์ฝึกเยาวชน

BUILDING YOUTH
TRAINING CENTER

ศูนย์ฝึกแห่งนี ้ตังอยู
้ ท่ ี่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึง่ นอกจากจะเป็ นสถานที่เก็บ
ตัวของทีมชาติแล้ ว ยังเป็ นสถานที่ๆ ใช้ จดั กิจกรรมฟุตบอลรากหญ้ า เพื่อพัฒนา
เยาวชนให้ ก้าวไปสูร่ ะดับอาชีพในอนาคตอีกด้ วย
This training center is located at Bangkok Thonburi University which is
in addition to being the camp of the national team, it is also used for
grassroots football activities to develop young people to advance to
professional football.
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จับมือกับ JDFA คัดเยาวชน
ฝึกทักษะที่ประเทศญี่ปุ่น
CORPORATE WITH JDFA TO SELECT
YOUTHS TO TRAIN IN JAPAN

สมาคมฯ ร่วมมือกับ Japan Dream Football Association (JDFA)
เตรี ยมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียน “U-15 ASEAN
Dream Football Tournament 2019” เพือ่ คัดเอานักเตะเยาวชนที่
ท�าผลงานได้ ดไี ปฝึ กทักษะฟุตบอลทีป่ ระเทศญี่ปนุ่
FA Thailand has corporated with Japan Dream Football
Association (JDFA) to hold “U-15 ASEAN Dream Football
Tournament 2019” selecting youths to train in Japan.
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ส่งนักฟุตบอลเยาวชนไปเก็บตัว
ในลีกอาชีพที่ต่างประเทศ
SENDING THAI YOUTHS TO
OVERSEAS LEAGUE

เพือ่ ให้ ได้ ฝึกความแข็งแกร่ง ทักษะ เรียนรู้การเป็ นนักกีฬาอาชีพ และ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยในการเซ็น MOU กับทางลีก ลา ลี กา
ของสเปน ได้ มีข้อก�าหนดด้ านการส่งเสริ มเยาวชนร่วมกัน
This scheme aims to train Thai youths for strength, skills,
and professionalism as well as harvesting experiences.
The agreement is done with Spainish La Liga for mutual
youth promotions.
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PROFESSIONAL
LEAGUES
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ลีกอาชีพ

PROFESSIONAL
LEAGUES
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความมุง่ หวัง
ที่จะพัฒนาฟุตบอลลีกอาชีพของไทย ให้ ก้าวขึ ้นไป
ทั ด เที ย มกั บ ลี ก ชั น้ น� า ของเอเชี ย โดยได้ พั ฒ นา
ลีกอาชีพในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้

FA Thailand wishes to develop Thai professional
leagues to match Asia’s top leagues through
these following actions ;
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โครงสร้างองค์กรที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนา

มีบุคลากรที่สนับสนุนด้านการจัดการแข่งขัน

สมาคมฯ และ บริ ษัท ไทยลีก จ� ากัด มี โครงสร้ าง
การท�างานที่สอดคล้ องกันในแต่ละด้ านภายใต้ การ
บริ หารโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการพัฒนาฟุตบอลไทย
ควบคูไ่ ปทังระดั
้ บชาติโดยรวม และระดับสโมสร

สมาคมฯ และ บริ ษัท ไทยลีก จ�ากัด มีบุคลากรที่
รองรั บการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ โดยมี Match
Centre ที่ท�างานสนับสนุนผู้ควบคุมการแข่งขัน รวม
ถึง การแข่ง ขัน ระดับ ที ม ชาติ นอกจากนี ้ ยัง มี ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ที่เป็ นสื่อกลางเผยแพร่ ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆ ของทังสมาคมฯและไทยลี
้
กด้ วย

ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR DEVELOPMENT

The Football Association and Thai League Co.,
Ltd. have a consistent working structure in each
area under savants for the development of Thai
football in the national and club sector.
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WITH PERSONNELS THAT SUPPORT THE COMPETITION

FAT and Thai League has personnel who support
professional football leagues with weekly football
matches and a match centre that supports the
match commissioners including international
matches. And with a Public Relations department
acting as a center for media releases and activities,
both for the Association and Thai League.
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย

CHANGING THE STRUCTURE OF THAILAND’S
PROFESSIONAL LEAGUES

ใบอนุญาตสโมสร

CLUB LICENSING
สมาคมฯ ให้ ความส�าคัญกับการพัฒนามาตรฐานของแต่ละ
สโมสร โดยท�าตามระเบียบของเอเอฟซี ในการออกใบอนุญาต
สโมสร เพือ่ ให้ ทกุ อาชีพ มีรากฐานทีม่ นั่ คง
FAT focuses on development of club’s standard and
works under the regulations of AFC on club licensing to
ensure every professional club has solid foundations.
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มีการแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ ไทยลีก 1 (T1) จนถึง ไทยลีก 4 (T4) ซึง่ ในปี 2019 ที่จะถึงนี ้ ก็จะ
มีการปรับลดขนาดของลีก โดยลดจ�านวนทีมในลีกสูงสุดเหลือ 16 ทีม เพื่อให้ เกิดคุณภาพของการ
แข่งขัน และสอดคล้ องกับการพัฒนาทังในด้
้ านฟุตบอลลีกอาชีพและทีมชาติ
There are 4 tiers, which are Thai League 1 (T1) to Thai League 4 (T4). And in 2019, there
will be a reduction of top flight league to 16 teams to increase match quality and more
correspondence to league schedules and national team preparation schedules.
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ท�าให้ลกี อาชีพของไทย กลายเป็น
ลีกศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
MAKE THAILAND’S
PROFESSIONAL LEAGUES
AN ASEAN HUB
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สมาคมฯ มี ก ารจัด สรรโควตาส� า หรั บ นัก เตะที่ อ ยู่ใ น
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้ แก่ เมียนมา ลาว
กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์
และ บรู ไ น ในการลงทะเบี ย นนัก เตะเป็ น การเฉพาะ
โดยเริ่ มน�าร่ องใช้ กับรายการ ไทยลีก 2 ไทยลีก 3 และ
ไทยลีก 4 ในฤดูกาล 2017 ก่อนจะใช้ กบั ไทยลีก 1 ตังแต่
้
ฤดูกาล 2018 เป็ นต้ นไป
FA Thailand provides additional player quotas for
ASEAN footballers, i.e. Myanmar, Laos, Cambodia,
Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam, the
Philippines, and Brunei for each team on game day.
This was piloted at Thai League 2, Thai League 3,
and Thai League 4 in 2017 season. Thai League 1
will follow suit in 2018 season.
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รังสรรค์ถ้วย ไทยลีก
1-4 และ เอฟเอ คัพ

THE EXQUISITE DESIGNS
OF THE THAI LEAGUE
1 - 4 AND FA TROPHIES
สมาคมฯ ได้ ร่วมมื อกับผู้เชี่ ยวชาญการออกแบบ
เครื่ องเงินด้ วยมือ ที่ได้ รับการยอมรับในระดับโลก
ผู้เคยสร้ างสรรค์รางวัล นักเตะชายยอดเยีย่ มของยูฟ่า
ในการรังสรรค์ถ้วยรางวัล ส�าหรับทีมชนะเลิศรายการ
แข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ตังแต่
้ ระดับ ไทยลีก 1 ถึง
ไทยลีก 4 เช่นเดียวกับ ช้ าง เอฟเอ คัพ
FA Thailand has worked together with a
world-class silverware designer who designed
the UEFA Men’s Player of the Year trophy to
create the trophies for the winning teams of
each professional league competition from
Thai League 1 to Thai League 4 as well as the
Chang FA Cup.
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FA DEVELOPMENT PROGRAMME
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FA DEVELOPMENT
PROGRAMME
สมาคมฯ ได้ มีโครงการ FA Development Programme
เพื่ อ มอบเงิ น สนั บ สนุ น เพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ สโมสรใน
ลี ก อาชี พ ที่ มี โ ครงการจะพัฒ นาสาธารณูป โภคของ
สโมสรในด้ านต่างๆ โดยสโมสรในไทยลีก 1 จะได้ รับเงิน
สนับสนุนเพิ่ม 5 ล้ านบาท ขณะที่สโมสรใน ไทยลีก 2, 3
และ 4 จะได้ รับเงินเพิ่มสโมสรละ 1 ล้ านบาท
FA Thailand has organized the FA Development
Programme to offer financial support to professional
league club members that have future plans
to improve their facilities. Thai League 1 club
members will receive 5 million Baht while club
members of Thai Leagues 2, 3, and 4 will get 1
million Baht.
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ต่อต้านการทุจริตผลการแข่งขัน
FIGHT AGAINST MATCH-FIXING
สมาคมกี ฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่ วมมื อ กับ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และสปอร์ ตเรดาร์ พันธมิตร
ด้ านความมั่นคงของฟี ฟ่ าและเอเอฟซี ในการตรวจ
สอบหาผู้กระท�าผิด และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการทุจริ ต
ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ จนได้ รับเกียรติจาก
ต�ารวจสากล ให้ ขึ ้นเวทีบรรยายในฐานะวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิ ในการประชุมเกี่ยวกับการทุจริตวงการกีฬา ณ
เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส
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The Football Association of Thailand has
collaborated with the National Police and
Sportsradar, FIFA and AFC’s security partners
to investigate offenders and those involved
i n m a t c h - fi x i n g o f p ro f e s s i o n a l f o o t b a l l
league results has been invited by Interpol
to stage a lecture at the conference on sports
corruption in Lyon, France.

ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย
ผ่าน Mycujoo
BROADCASTING
THAI FOOTBALL VIA
MYCUJOO

ทางสมาคมฯ ได้ ร่วมมือกับสโมสรต่างๆ ถ่ายทอด
สดเกมฟุต บอลถ้ ว ย รวมถึ ง เกมไทยลี ก 3-4 ทาง
Mycujoo ซึ่งเป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ร่วมมือกับเอเอฟซี
ให้ ชาติสมาชิกสามารถใช้ งานได้ ฟรี เพื่อเป็ นการเผย
แพร่ฟตุ บอลภายในประเทศของตัวเอง
FA Thailand in cooperation with the club
members has broadcasted some cup and Thai
League 3-4 matches via Mycujoo, an application
in cooperation with the AFC for its member
nations to use for free to broadcast domestic
football matches.
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สนับสนุนแต่ละสโมสร
ให้ความส�าคัญต่อการ
มีทีม บี
PROMOTE THE
IMPORTANCE OF
BUILDING UP TEAM B

เพื่ อ ให้ มี พื น้ ที่ ส� า หรั บ เยาวชนในการลงเล่ น เกม
ระดับอาชีพ และเริ่ มก�าหนดโควตาจ�านวนนักกีฬาที่
อายุไม่เกิน 21 ปี จ�านวน 3 คน และ อายุไม่เกิน 23 ปี
จ�านวน 5 คน ขณะที่ทีมชุดใหญ่ของไทยลีก 4 จะต้ อง
ส่งผู้เล่นสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 21 ปี ลงสนามเป็ น
ตัวจริ ง 2 คน ในศึกไทยลีก 4 ฤดูกาล 2018
This aims to make rooms for youth players to
get familiarity with professional games and start
setting quotas for 3 of under 21 players, and 5
of under 23 players. While in team A squad of
Thai League 4, the club is set to play at least
two of under 21 Thai nationality players starting
in 2018 season.
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วางแผนจัดจ้างบริษัทเอกชน
มาประเมินมูลค่าของฟุตบอลไทยทุกระดับ
PLANS TO HAVE AN ASSESSOR TO EVALUATE
THAILAND’S FOOTBALL AT ALL LEVELS

สมาคมฯ มีวตั ถุประสงค์ที่ต้องการจะค�านวณสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ที่ทกุ ฝ่ ายพึงจะได้ รับ

FA Thailand means to calculate the fair royalty, right, remunerations for all related parties.
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การริเริ่มใช้ VAR

LAUNCH VAR IN THAI
FOOTBALL
สมาคมฯ ได้ เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยี
VAR (Video Assistant Referee) โดยน�ามาใช้ ช่วย
ตัดสินในนัดส�าคัญของเกมฟุตบอลระดับสโมสร อาทิ
เช่น ออมสิน แชมเปี ย้ นส์ คัพ, นัดชิงชนะเลิศ ช้ าง เอฟ
เอ คัพ และ โตโยต้ า ลีก คัพ รวมไปถึง โตโยต้ า ไทยลีก
ในฤดูกาล 2018 ที่ผา่ นมา

จับมือกับฟีฟ่าจัด
สัมมนาฟุตบอลอาชีพ
FIFA - FA THAILAND
PROFESSIONAL CLUB
FOOTBALL SEMINAR

สมาคมฯ ร่ วมมือกับแผนกฟุตบอลอาชีพของฟี ฟ่ า
จัด สัม มนา FIFA - FA Thailand Professional
Seminar แก่สโมสรในไทยลีก 1-2 เพื่อมุง่ หวังให้ เกิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
The FA Thailand has arranged FIFA - FA Thailand
Professional Seminar in collaboration with FIFA
Professional Football Department (PFD) with the
representative from clubs in Thai League 1 & 2
for sustainable development.

The association has recognized the importance
of adopting the VAR (Video Assistant Referee)
technology to help decide on major club football
games such as the Omsin Champions Cup, Chang
FA Cup final and the Toyota League Cup final,
including some Toyota Thai League matches in
the past 2018 season.
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WOMEN’S
FOOTBALL
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ฟุตบอลหญิง

WOMEN’S FOOTBALL
สมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยฯ มี ก ารวาง
เป้าหมายพัฒนาฟุตบอลหญิงในทุกช่วงอายุ ตังแต่
้ ระดับ
เยาวชนไปจนถึงชุดใหญ่ มีการจัดฟุตบอลลีกอาชีพหญิง
เมืองไทย วีเมนส์ ลีก โดยมีทีมเข้ าร่ วมทัง้ หมด 10 ทีม
ด้ วยกัน
FA Thailand has planned to develop women’s football
at all age groups from girls’ to women’s national team.
FA Thailand has organised Muang Thai Women’s
League with 10 participating teams.
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แนวทางการพัฒนา
เยาวชนหญิง
GIRLS’ DEVELOPMENT
GUIDELINE

สมาคมฯ ได้ สง่ เสริมให้ ทมี ชาติไทยหญิง ชุดอายุไม่เกิน
19 ปี และ 16 ปี เข้ าร่วมแข่งขันเมืองไทย วีเมนส์ ลีก
เพื่อส่งเสริ มให้ เยาวชนหญิ งมีโอกาสได้ สมั ผัสเกม
จากการวางระบบลี ก อาชี พ หญิ ง และจั ด การ
แข่ ง ขัน เพื่ อ ส่ง เสริ ม เยาวชนหญิ ง จากทั่ว ประเทศ
ท�าให้ ปัจจุบนั ทีมฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทยทุกชุด
มีทรัพยากรนักเตะส�าหรับการแข่งขันทัวร์ นาเมนต์
ต่างๆ มากขึ ้น
FA Thailand has promoted the under 19
and under 16 girls’ team to join Muang Thai
Women’s League. This means to help promote
girl players to experience professional games.
For the establishment of women’s professional
league, and girls’ tournament nationwide, now
all women’s national teams of all levels have
more players to use and circulate in different
tournaments.
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ผลงานของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติ ไทย ทุกชุด ตั้งแต่ปี 2016

THAILAND WOMEN’S NATIONAL TEAMS PERFORMANCE SINCE 2016

ปี 2016
แชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน

CHAMPIONS – AFF WOMEN’S CHAMPIONSHIP

ปี 2017
เหรียญเงิน ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์

SILVER MEDAL - WOMEN’S FOOTBALL, SEA GAMES
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แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

CHAMPIONS – AFF U-15 WOMEN’S CHAMPIONSHIP

ปี 2018
อันดับ 4 ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย

FOURTH PLACE - AFC WOMEN’S ASIAN CUP

ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

QUALIFIED TO FIFA WOMEN’S WORLD CUP FINAL TOURNAMENT FOR 2 CONSECUTIVE TIMES

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

CHAMPIONS – AFF U-16 WOMEN’S CHAMPIONSHIP

แชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน

CHAMPIONS – AFF WOMEN’S CHAMPIONSHIP
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FUTSAL

- FUTSAL
F U T S A L- -

ฟุตซอล

FUTSAL
สมาคมฯ วางแผนพัฒ นาที ม ชาติ ทุก ช่ ว งอายุ
โดยพัฒนาลีกอาชีพ และรายการระดับนานาชาติ
รวมถึงการสร้ างเยาวชน
FA Thailand plans to develop national teams
in all age levels by promoting and developing
professional league and inter national
tournaments as well as youth development
programmes.
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- FUTSAL -

ศูนย์กลางของอาเซียน

แนวทางการพัฒนาฟุตซอลไทย

TO BE HUB OF ASEAN

THAILAND’S FUTSAL DEVELOPMENT PLAN
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มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นศูนย์กลางฟุตซอลแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยการรั บหน้ าที่เป็ นเจ้ าภาพ
จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ อาเซียน ทังในระดั
้
บ
ชาติ และสโมสร

FA Thailand determines to be a center of futsal
of South East Asia by hosting ASEAN Futsal
Championship for both club level and national
level.
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จัดอบรมการขอใบอนุญาตสโมสร
CLUB LICENSING TRAINING

ยกระดับมาตรฐานลีกฟุตซอลของเมืองไทย ด้ วยการ
จัด อบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการขอใบอนุญาตสโมสร
(Club Licensing) แก่สโมสรที่เข้ าร่ วมการแข่งขัน
ฟุตซอลไทยลีก, เดอะ แชมเปี ย้ นชิพ และลีกฟุตซอล
หญิง เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ด้านบริ หารจัดการสโมสร
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

To uplift futsal league standard of Thailand, FA
Thailand then organized training sessions on
club licensing to men’s futsal league participating
clubs, and women’s futsal league participating
clubs, to promote and strengthen club managerial
knowledge to the international standard.

- FUTSAL -

ฟุตซอลชาย ทีมชาติ ไทย ชุดเยาวชน

THAILAND NATIONAL YOUTH FUTSAL TEAM

ส่งผู้เล่นไปเก็บตัวต่างแดน
OVERSEAS TRAINING

ที่ ผ่านมาสมาคมฯ ได้ ส่งผู้เล่นฟุตซอลไปร่ วมฝึ กซ้ อม
และเล่นในต่า งแดนเป็ นการเสริ มสร้ างประสบการณ์
ในการเล่นระดับสูง เพื่อให้ นกั เตะสามารถต่อสู้บนเวที
ระดับนานาชาติได้ อย่างยัง่ ยืน
In the past, FA Thailand sent number of futsal
players to train and play overseas in order to
enhance their football experience at higher levels.
This means to improve Thai futsal players to be
more sustainably competitive at an international
level.
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จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
ขึ้นเป็นครั้งแรก

FA THAILAND HOSTED AFC U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP
FOR THE FIRST TIME.

โดยฟุตซอลชาย ชุดเยาวชน เข้ าแข่งขัน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ที่ผา่ นมา ซึง่ รายการดังกล่าว
ทีมชาติไทย สามารถคว้ าอันดับ 3 มาครองได้ ส�าเร็จ
Thailand entered the competition in May 2017 and got the third place.

- FUTSAL -

ผลงานของทีมฟุตซอลชาย ทีมชาติ ไทย
ตั้งแต่ปี 2016
THAILAND MEN’S FUTSAL TEAM
PERFORMANCE SINCE 2016

ปี 2016
เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลโลก

LAST 16 - FIFA FUTSAL WORLD CUP

ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

U-20 MEN’S FUTSAL

อันดับ 3 ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2017
THIRD PLACE - AFC U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP 2017

แชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน

CHAMPIONS - AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP
110

ปี 2017
แชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน

CHAMPIONS - AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP

เหรียญทอง ฟุตซอลชาย ซีเกมส์

GOLD MEDAL - MEN’S FUTSAL, SEA GAMES

ผลงานระดับสโมสรฟุตซอลชาย
สโมสร พีทีที บลูเวฟ

แชมป์ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์เอเชีย 2017

สโมสร การท่าเรือ เอฟซี

แชมป์ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์อาเซียน 2016

PTT BLUE WAVE
THAI PORT FC

CHAMPIONS - AFF FUTSAL CHAMPIONSHIP

แชมป์ พีทีที ไทยแลนด์ ไฟว์

CHAMPIONS - PTT THAILAND FIVE

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย

QUARTER FINALIST - AFC FUTSAL CHAMPIONSHIP

CHAMPIONS – AFC FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2017
CHAMPIONS – AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2016

แชมป์ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์อาเซียน 2017

ปี 2018
แชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน

MEN’S FUTSAL CLUB

CHAMPIONS – AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2017

สโมสร บางกอก บีทีเอส
BANGKOK BTS

แชมป์ฟุตซอลสโมสร ชิงแชมป์อาเซียน 2018

CHAMPIONS – AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2018

111

- FUTSAL -

ฟุตซอลหญิง

WOMEN’S FUTSAL

ผลงานของทีมฟุตซอลหญิง ทีมชาติ ไทย
ตั้งแต่ปี 2016
THAILAND WOMEN’S FUTSAL TEAM
PERFORMANCE SINCE 2016

ปี 2017
เหรียญทอง ฟุตซอลหญิง ซีเกมส์

GOLD MEDAL - WOMEN’S FUTSAL, SEA GAMES

เหรียญทอง ฟุตซอลหญิง มหกรรมเอเชียน อินดอร์ แอนด์ มาเชียล อาร์ทส์ เกมส์

GOLD MEDAL - WOMEN’S FUTSAL, ASIAN INDOOR AND MARTIAL ARTS GAMES

ปี 2018
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อันดับ 3 ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย

THIRD PLACE - AFC WOMEN’S FUTSAL CHAMPIONSHIP

จัดลีกฟุตซอลหญิง “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ วีเมนส์ ฟุตซอล”
THE CHAMPIONSHIP WOMEN’S FUTSAL LEAGUE”
HAS BEEN ORGANIZED

มีการจัดลีกฟุตซอลหญิง “เดอะ แชมเปี ย้ นชิพ วีเมนส์ ฟุตซอล” เพื่อเป็ นการ
ยกระดับ และสร้ างนักเตะเข้ าสูว่ งการฟุตซอลหญิง
The FA has organized The Championship Women’s Futsal. It was meant
to alleviate and develop more players to women futsal circuit.

สโมสรฟุตซอลหญิง
สโมสรขอนแก่น

KHON KAEN CLUB

WOMEN’S FUTSAL CLUB

รองแชมป์ฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน 2016

RUNNERS-UP - AFF FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2016

7

BEACH
SOCCER

- BEACH SOCCER -

ผลงานทีมฟุตบอลชายหาด ทีมชาติ ไทย ตั้งแต่ปี 2016

THAILAND NATIONAL BEACH SOCCER TEAM PERFORMANCE SINCE 2016

ปี 2016
ฟุตบอลชายหาด มหกรรมกีฬาเอเชียน บีช เกมส์ : รอบ 8 ทีมสุดท้าย
QUARTER FINALIST – ASIAN BEACH GAMES

ปี 2017
ฟุตบอลชายหาด ชิงแชมป์โลก : รอบคัดเลือก

QUALIFYING ROUND - FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP

ฟุตบอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย : รอบแรก

FIRST ROUND - AFC BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP

ฟุตบอลชายหาด

BEACH SOCCER
สมาคมกี ฬ าฟุต บอลแห่ ง ประเทศไทยฯ ได้ มี ก าร
พัฒนาวงการฟุตบอลชายหาด ด้ วยการริ เริ่ มจัดลีก
ส�าหรับฟุตบอลชายหาดขึ ้นเป็ นแห่งแรกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ ชื่อว่า “MOL Beach
Soccer Thai League”
FA Thailand aims to develop beach soccer by
starting the very first Beach Soccer League
in Southeast Asia called “MOL Beach Soccer
Thai League”.

ปี 2018
ฟุตบอลชายหาด ชิงแชมป์อาเซียน : รองแชมป์

RUNNERS-UP – AFF BEACH SOCCER CHAMPIONSHIP
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COACHING
DEVELOPMENT

- CO AC H I N G D E V E L O P M E N T

-

120
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การผลิตผู้ฝึกสอน
COACH TRAINING

การพัฒนาผู้ฝึกสอน
COACHING
DEVELOPMENT

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ ส่งเสริ ม
การอบรมให้ ทั่ว ถึ ง ทุก ภาคส่ ว น เป็ น การพัฒ นา
คุณภาพและยกระดับองค์ความรู้ ส่สู ากล พร้ อมกับ
สอดแทรกแนวทาง Thailand’s Way เพื่อเผยแพร่
ไปยังนักกีฬาฟุตบอลรุ่นใหม่ตอ่ ไป
FA Thailand has promoted all the trainings in
all regions and social segments, this means to
help improve coaching quality and raise the
standard to international level. The sessions
feature also Thailand’s Way training guideline
to spread among new generation footballers.

สมาคมฯ ได้ ท�าการแต่งตัง้ ลิม คิม ชอน อดีตผู้ชว่ ย
ประธานเทคนิคของสมาพันธ์ฟตุ บอลเอเชีย (เอเอฟซี)
เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายอบรมโค้ ชทีเ่ ข้ ามาดูแลการอบรมโค้ ช
ทุกระดับ
FA Thailand appointed Lim Kim Chon, former
Assistant Technical Director of Asian Football
Confederation (AFC) to be Head of Coach
Training, to supervise all coach trainings of all
level.

- CO AC H I N G D E V E L O P M E N T

-

เป้าหมายผู้ฝึกสอนฟุตบอลในประเทศไทย
ภายในปี 2021
TARGETS OF CERTIFIED COACHES
WITHIN 2021

AFC ‘PRO’ COACHING CERTIFICATE COURSE
จะมีโค้ชจบหลักสูตร 30 คน

AFC ‘Pro’ Coaching Certificate Courses will have 30 graduates

AFC ‘A’ COACHING CERTIFICATE COURSES
จะมีโค้ชจบหลักสูตร 200 คน

AFC ‘A’ Coaching Certificate Courses will have 200 graduates
122

AFC ‘B’ COACHING CERTIFICATE COURSES
จะมีโค้ชจบหลักสูตร 400 คน

AFC ‘B’ Coaching Certificate Courses will have 400 graduates

AFC ‘C’ COACHING CERTIFICATE COURSES
จะมีโค้ชจบหลักสูตร 1,000 คน

AFC ‘C’ Coaching Certificate Courses will have 1,000 graduates

AFC LEVEL 1 GOALKEEPING LICENCE COURSES
จะมีโค้ชจบหลักสูตร 60 คน

AFC Level 1 Goalkeeping Licence Courses will have 60 graduates

AFC LEVEL 2 GOALKEEPING LICENCE COURSES
จะมีโค้ชจบหลักสูตร 25 คน

AFC Level 2 Goalkeeping Licence Courses will have 25 graduates

TOTAL NUMBER OF LICENSE (YEAR 2016-2018)

Education Course
No. of Courses
C License
24
B License
4
A License
2
AFC PRO License
1
Goalkeeping Level 1
2
Introductory Course
45
Total

78

COURSES

No. of Participants
494
93
36
21
38
1,335

Pass
314
48
22
18
34
1,335

2,017

1,771

PARTICIPANTS

GRANTED
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REFEREE
DEVELOPMENT

- REFEREE DEVELOPMENT -

การพัฒนาผู้ตัดสิน

REFEREE DEVELOPMENT
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความพยายาม
ยกระดับความรู้ และกฏกติกาสู่มาตรฐานสากล เพื่อ
เป็ นการพัฒนาภาพลักษณ์ผ้ ตู ดั สินไทย และมีการสร้ าง
ผู้ตดั สินรุ่นใหม่เข้ ามาสูว่ งการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง
FA Thailand has attempted to alleviate the level of
knowledge, rules and regulation among referees
to the international level. This aims to improve
the images of Thai referees, and recruit more new
generation of referees to Thai football.
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- REFEREE DEVELOPMENT -

จัดอบรมผู้ตัดสิน

REFEREE TRAINING
ได้ มีการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้ตดั สินกว่า 40 หลักสูตร
การพัฒนาผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็ นฟุตบอล, ฟุตบอล
ชายหาด และฟุตซอล เพื่อให้ มีมาตรฐานเดียวกัน
เป็ นแบบสากล
There were over 40 training sessions for football,
beach soccer and futsal referee trainings for both
men’s and women’s in order to improve Thai
referee standard to an international standard.
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พัฒนาผูต้ ดั สินผ่านโครงการ AFC Expert Pool
REFEREE DEVELOPMENT THROUGH
THE AFC EXPERT POOL

เป็ นโครงการเพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกในด้ านการให้ ค�าปรึ กษาและการจัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
ต่างๆ โดยในปี 2016 ทางเอเอฟซี ได้ สง่ มร.ฟาฮัด อับดุลลาเยฟ ที่ปรึกษาฝ่ ายผู้ตดั สินของ เอเอฟซีและฟี ฟ่ า
ชาวอุซเบกิสถาน เข้ ามาพัฒนาผ่านการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร อาทิเช่น จัดสัมมนาผู้ตดั สิน จัดการ
อบรม กฎ กติกาใหม่ของสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ แก่ผ้ ตู ดั สิน และนักเตะทีมชาติไทย
This project has helped its member states in consultations and strategic activities. In 2016,
AFC sent Mr. Farkhad Abdullayev, AFC and FIFA consultant, to help develop through series of
training and workshop sessions such as number of seminars for Thai referees and national team
members, on new rules and regulations from FIFA.

- REFEREE DEVELOPMENT -

เดือนมกราคม 2018 สมาคมฯ ร่ วมมือ
กับเอเอฟซี ส่งผู้ตัดสินจ� านวน 36 คน
ไปอบรม ณ ประเทศตุรกี ภายใต้ โครงการ
AFC Expert Pool ซึ่ ง ท� า ให้ ผ้ ู ตัด สิ น
ทังหมดได้
้
มีการเรี ยนรู้กฏกติกาใหม่
In January 2018, FA Thailand in
cooperation with AFC sent 36
referees for training in Turkey under
the project “AFC Expert Pool”, which
trained them with new and updated
rules.

ทดลองใช้ งานผู้ ตัดสินคนที่ 5 และ
6 หลังประตู (Additional Assistant
Referee : AAR)

ส่งผู้ตัดสิน
อบรมต่างประเทศ

INTERNATIONAL REFEREE
TRAINING

สมาคมฯ ได้ ส่ง 2 ผู้ตัด สิน ในระดับ ไทยลีก ได้ แ ก่
นายสงกรานต์ บุ ญ มี เ กี ย รติ และ นายวิ ว รรธน์
จ�าปาอ่อน เข้ าร่ วมอบรมโครงการ AFC Referee
Academy ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2017 ซึ่ ง เป็ น
โครงการที่ ท างสมาพั น ธ์ ฟุ ต บอลทวี ป เอเชี ย
(เอเอฟซี) จัดขึน้ เป็ นครั ง้ แรก เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถของผู้ตัดสินในทวี ปเอเชี ยให้ มีมาตรฐาน
ระดับสากล
FA Thailand sent two of Thai League level
referees, which are Songkran Boonmeekiat
and Wiwat Jumpa-on to participate a training
session at AFC Referee Academy in November
2017. This was the first project organised by
Asian Football Confederation (AFC) to develop
potential referees in Asia to the international
standard.

ศึกโตโยต้ า ไทยลีก 2018 ได้ มกี ารทดลอง
ใช้ ผ้ ูตัดสินคนที่ 5 และ 6 ซึ่งท� าหน้ าที่
ตัดสินด้ านหลังประตูทงสองฝั
ั้
่ง เพือ่ ให้ เกม
ฟุตบอลลีกมีการตัดสินที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยผู้ตัด สิ น ที่ ท� า หน้ า ที่ นัน้ ได้
ผ่านการอบรมจากโครงการ AFC Expert
Pool
The experimenting of the fifth and
sixth referees (Additional Assistant
Referee : AAR)
To y o t a T h a i L e a g u e 2 0 1 8 h a d
experimented with additional
assistant referees behind both goals,
to increase refereeing efficiency.
These additional assistant referees
all went through training with AFC
Expert Pool.
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FOOTBALL
SCIENCE AND
MEDICINE

- FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE -

วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ฟุตบอล

FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE

134

135

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีวตั ถุประสงค์
ที่จะน�าวิทยาศาสตร์ การกีฬามาใช้ พฒ
ั นาศักยภาพ
นักฟุตบอลในทุกๆ ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาสรีระ
และเพิม่ ความแข็งแกร่ง การรักษาระดับความฟิ ต การ
ฟื น้ ฟูสภาพร่างกายหลังจากฝึกซ้ อมและลงแข่งขัน รวม
ถึงการรักษาผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บ เพื่อให้ นกั กีฬา
ฟุตบอลไทย ก้ าวไปสู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล
โดยมีการหารือร่วมกับสหพันธ์ฟตุ บอลแห่งเอเชีย (เอ
เอฟซี) เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ การกีฬาฟุตบอลใน
ประเทศไทย

FA Thailand has a strong objective to employ
sports science to improve the potential of Thai
footballers in all respects including physical
training, strength training, fitness retaining,
rehabilitation after training and tournament. This
also includes the treatment of injured players,
so that Thai footballers can achieve world class
excellence. FA Thailand consults further with
AFC to develop sports science for Thai football.

- FOOTBALL SCIENCE AND MEDICINE -

โครงการ
Taller and Stronger
TALLER AND
STRONGER PROJECT

เป็ นแผนพัฒนาขีดความสามารถในด้ านต่างๆ ตังแต่
้ อายุ 9 ขวบขึ ้นไป โดย
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง หลังจากนันจะ
้
มีการน�าข้ อมูลที่ได้ เข้ าสู่กระบวนการพัฒนาสรี ระ และความแข็งแรงของ
ร่ างกายตามโปรแกรมที่จดั วางไว้ เพื่อให้ เยาวชนเหล่านัน้ เติบโตมาโดยมี
สรี ระ รูปร่าง และส่วนสูงที่เหมาะสมกับการเล่นฟุตบอลมากขึ ้น
Taller and Stronger Project is a plan to develop all ability of youth
footballers from the age of 9. They are then tested for physical
abilities systematically and continuingly. Then the data are input to
the process of physical and strength development as planned. So
those talents will grow up with better shape and height which are
more suitable for football.
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ศูนย์ดูแลการแพทย์ของทีมชาติ ไทย (PISSM)

POLICE INSTITUTE OF SCIENCE AND
SPORT MEDICINE (PISSM)

สมาคมฯ ร่ ว มกับ โรงพยาบาลต� า รวจ สร้ างศูน ย์
วิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์ การกีฬา ที่มีความรู้ ในด้ าน
การรักษา ฟื น้ ฟูสมรรถภาพนักกีฬาฟุตบอล ตลอดจน
โภชนาการ เพือ่ ให้ ผ้ เู ล่นได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ตามหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
The Football Association in cooperation with the
Police General Hospital, they have established
the PISSM giving knowledge of treatment
footballers and nutrition, in order to provide
proper care following the principles of sports
science.

11

FOOTBALL
PARTICIPATION

- FOOTBALL PARTICIPATION -

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ สง่ เสริ มให้ ทกุ คนได้ มีสว่ น
ร่ ว มในกี ฬ าฟุ ต บอลทุก ภาคส่ ว น ตัง้ แต่ กิ จ กรรม
ฟุ ต บอลส� า หรั บ เด็ ก เล็ ก (Grassroot Project),
ฟุตบอลส�าหรับประชาชนทัว่ ไป (Amateur League),
ฟุตบอลเชื่อมมิตรภาพส�าหรับวัยผู้บริ หาร (Golden
PROMOTING FOOTBALL Age Friendly Match) และ การเชิดชูเกียรติบคุ ลากร
PARTICIPATION
ในวงการฟุตบอลไทย (Thailand Hall Of Fame)

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกีฬาฟุตบอล

FA Thailand promotes everyone to take parts
in football from all walks of life; from Grassroot
Project, Amateur League, Golden Age Friendly
Match, and Thailand Football Hall of Fame.
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AFC GRASSROOTS
FOOTBALL DAY

สมาคมฯ ได้ จดั กิจกรรมฝึ กสอนฟุตบอลให้ แก่เยาวชน
ตามนโยบายของสหพันธ์ ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี)
ที่ต้องการส่งเสริ มกีฬาดังกล่าวไปยังทัว่ ทุกภูมิภาค
ของประเทศสมาชิก เพื่อเป็ นการน�าร่ องไปสูก่ ารจัด
กิจกรรมฟุตบอลขันพื
้ ้นฐานต่างๆ ภายในประเทศ
ต่อไป
FA Thailand organized youth training sessions,
according to the policy of Asia Football
Confederation (AFC) which aims to promote
football to all regions of its member states.
This will serve as a pilot project for further
domestic basic football related activities.

- FOOTBALL PARTICIPATION -

ฟุตบอลเชื่อมมิตรภาพ
ส�าหรับวัยผู้บริหาร
FOOTBALL FOR THE
EXECUTIVE AGE GROUP

จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุตงแต่
ั ้ 50 ปี เป็ นต้ นไป
“ออมสิ น ซี เ นี ย ร์ ไทยแลนด์ ฟุต บอล คัพ ” ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรากูร
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FA Thailand organized over 50 men’s football
Omsin Senior Thailand Football Cup the prize
includes Cup granted by HM King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

FA THAILAND YOUTH FESTIVAL
เป็ น รายการแข่ ง ขัน ระดับ เยาวชนที่ ท างสมาคม
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ บริษัท สปอร์ ต ไทย-บา
วาเรี ย จ�ากัด ได้ จดั ขึ ้นเพื่อเปิ ดกว้ างให้ กบั เด็กๆ ทัง้
ชาย และหญิง ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 และ 12 ปี ได้ ลง
เล่นพร้ อมกับเรี ยนรู้แนวทางการเล่นแบบ Thailand’s
Way ภายใต้ การแนะน�าจาก วิทยา เลาหกุล ประธาน
พัฒนาเทคนิค และผู้ฝึกสอนจากเอคโคโน

FA Thailand Youth Festival was an activity
organized by FA Thailand in cooperation with
Sport Thai Bavaria Company Limited in order to
offer chances for boys and girls age under 10
and under 12 years old to play and learn the style
of Thailand’s Way under the main supervision
of Witthaya Laohakul, FA Thailand’s Technical
Director, along with Ekkono instructors.
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- FOOTBALL PARTICIPATION -

ฟุตบอลส�าหรับประชาชนทั่วไป
AMATEUR FOOTBALL

เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ บคุ คลทัว่ ไปได้ มีส่วนร่ วมกับการแข่งขันฟุตบอลลีก สมาคมฯ จึงได้ จดั การแข่งขัน
ส�าหรับทีมสมัครเล่น Thailand Amateur League เพื่อหาตัวแทนแต่ละภาค เลื่อนชันสู
้ ่ ไทยลีก 4 ต่อไป
In order to promote football among general public to participate with league football, FA Thailand
organized Thailand Amateur League to find teams of each region to promote to Thai League 4.
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ได้จัดท�าบัตรประจ�าตัว
ให้กับอดีตนักกีฬา
ฟุตบอลทีมชาติ ไทย
ISSUING ID
CARDS FOR THE
FORMER THAILAND
NATIONAL TEAM

เพื่อเป็ นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่วงศ์
ตระกูลที่เคยสร้ างชื่อเสียงให้ กับประเทศชาติ โดย
บัตรดังกล่าวสามารถใช้ เป็ นสิทธิ พิเศษในการเข้ า
ชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในประเทศไทย
นอกจากนี ้ยังใช้ ยนื ยันสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพทีศ่ นู ย์
วิทยาศาสตร์ การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้ อีกด้ วย
FA Thailand issues its own identification cards
to former members of Thailand national football
team to honor the services they once served
Thailand. The card comes with the privilege to
view all domestic games of Thailand national
teams. Furthermore, the card will earn them right
to access the Health Centre Services at Sports
Science Centre, Sport Authority of Thailand.

- FOOTBALL PARTICIPATION -

การเชิดชูเกียรติบุคลากรฟุตบอลไทย
THAI FOOTBALL’S HALL OF FAME

สมาคมกี ฬ าฟุต บอลแห่ง ประเทศไทยฯ ให้ ค วาม
ส� า คัญ กับ การเชิ ด ชูคุณ งามความดี ข องบุค ลากร
ในวงการฟุตบอลไทย เพื่อให้ สาธารณชนตระหนัก
ถึงความเสียสละของบุคคล ที่อทุ ิศตนในการสร้ าง
คุณูปการต่อวงการลูกหนัง ตลอดช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา
The Football Association of Thailand gives
high recognition in honoring the greatness of
personnels in Thai football for public awareness
of the sacrifice of that personnel that has
dedicated to making contributions to the football
industry for a long period of time.

ฉลองการลงเล่ นนัดที่ 100 ของ ดัสกร ทองเหลา
ในเกมกระชับมิตรระหว่าง ไทย กับ เคนยา
Celebrations of Datsakorn Thonglao’s 100th game in the
friendly match between Thailand and Kenya.
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แมตช์อ�าลาทีมชาติของ สินทวีชยั หทัยรัตนกุล ในเกมกระชับมิตรระหว่าง ไทย กับ ตริ นิแดด แอนด์ โตเบโก
Sinthaweechai’s farewell match as a national team member in the game between Thailand and Trinidad and Tobago.

- FOOTBALL PARTICIPATION -
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FA THAILAND AWARDS
ถือเป็ นงานเชิดชูเกียรติบคุ คลในวงการฟุตบอลไทยครัง้ แรกทีจ่ ดั ขึ ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ แก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้ านต่างๆ ทังในส่
้ วนของฟุตบอล
ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ซึง่ ทางสมาคมฯ มีความตังใจที
้ ่จะจัดขึ ้นเป็ นประจ�าทุกปี หลังจากจบฤดูกาล
การแข่งขัน

FA Thailand Awards is an event to express appreciation on personnel of Thailand Football circle,
first organized by FA Thailand. It aims to award those who greatly contribute to football in various
aspects including Football, Futsal, and Beach Soccer. FA Thailand wishes to make this a part of
annual post-season rituals.

- FOOTBALL PARTICIPATION -

สรุปผลรางวัล FA Thailand Awards 2017
2017 FA THAILAND AWARDS WINNER LIST

รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยม

BEST FUTSAL WOMEN’S PLAYER

ศศิชา โพธิวงษ์ Sasicha Pothiwong

รางวัลสโมสรฟุตบอลที่มีการพัฒนายอดเยี่ยม

BEST DEVELOPING CLUB

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด Buriram United
FAIR PLAY CLUB BY TOYOTA

SCG Muanthong United

รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยม
สนาม บุรรี มั ย์ สเตเดียม ของ สโมสร บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด
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รางวัลประตูยอดเยี่ยมระดับสโมสร

BEST GROUND

Buriram Stadium
BEST GOAL – CLUB

เชาว์วัตน์ วีระชาติ จากสโมสร บางกอกกล๊าส เอฟซี ในเกมที่พบกับ สโมสร ราชนาวี
Chaowat Veerachart for Bangkok Glass FC against Royal Thai Navy FC

รางวัลประตูยอดเยี่ยมระดับทีมชาติ

BEST GOAL – NATIONAL TEAM

ทริสตอง โด จาก สโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในเกมที่ ทีมชาติ ไทย พบกับ ทีมชาติอิรัก
Tristan Do of SCG Muangthong United for Thailand against Iraq

รางวัลผูฝ้ กึ สอนทีมชายยอดเยีย่ ม โดย โตโยต้า

BEST MEN’S TRAINER BY TOYOTA

ธชตวัน ศรีปาน จาก สโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด Totchtawan Sripan, SCG Muangthong United

รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิงยอดเยี่ยม

BEST WOMEN’S TRAINER

หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติ ไทย
Nuengruethai Sathongwien, Thailand Women’s National Team Head Coach

รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยีย่ ม
สุรยิ า บอริเดช Suriya Boridech

BEST FUTSAL MEN’S PLAYER

จิรวัฒน์ สอนวิเชียร จาก สโมสร พีทีที บลูเวฟ Jirawat Sornwichian, PTT Blue Wave

รางวัลสโมสรมารยาทยอดเยี่ยม โดย โตโยต้า
สโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

รางวัลนักฟุตซอลชาย ยอดเยี่ยม

BEST BEACH SOCCER PLAYER

รางวัลนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยม

BEST YOUTH FOOTBALL PLAYER

สุภโชค สารชาติ จาก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด Supachok Sarachat, Buriram United
TOP SCORER FROM TOYOTA
THAI LEAGUE BY TOYOTA

รางวัลดาวซัลโวสูงสุด โตโยต้า ไทยลีก โดย โตโยต้า

ดราแกน บอสโควิช จากสโมสร แบงค็อก ยูไนเต็ด Dragan Boskovic, Bangkok United FC

รางวัลนักฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก ยอดเยีย่ ม โดย โตโยต้า

BEST FOOTBALLER OF
THAI LEAGUE BY TOYOTA

จักรพันธ์ แก้วพรม จาก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด Jakkaphan Kaewprom, Buriram United

รางวัลนักเตะต่างชาติยอดเยี่ยม

BEST FOREIGN PLAYER

แจ็คสัน อเวลิโน โคเอลโญ จาก สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด Jakson Avelino Coelho, Buriram United

รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยีย่ ม

BEST WOMEN’S FOOTBALLER

วราภรณ์ บุญสิงห์ จาก สโมสร บีจ-ี บัณฑิต เอเชีย Waraporn Boonsing, BG Bundit Asia FC

รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม

BEST MEN’S FOOTBALLER

พรรษา เหมวิบลู ย์ จาก สโมสร บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด Pansa Hemviboon, Buriram United

รางวัล PRESIDENT’S AWARD

PRESIDENT’S AWARD

ชนาธิป สรงกระสินธ์ จาก สโมสร คอนซาโดเล ซัปโปโร Chanathip Songkrasin, Consadole Sapporo
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- FOOTBALL PARTICIPATION -

สาขารางวัล FA Thailand Awards 2018
2018 FA THAILAND AWARDS LIST
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TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR

BEST DEVELOPING CLUB

TOYOTA THAI LEAGUE MVP

FAIR PLAY CLUB

PRESIDENT’S AWARD

BEST GROUND (STADIUM)

FOREIGN PLAYER OF THE YEAR

YOUNG PLAYER OF THE YEAR

FAN CHOICE GOAL OF THE YEAR

OMSIN LEAGUE AND LEAGUE PRO TOP GOAL SCORER

NATIONAL TEAM GOAL

OMSIN LEAGUE AND LEAGUE PRO COACH OF THE YEAR

MEN’S PLAYER OF THE YEAR

OMSIN LEAGUE AND LEAGUE PRO MVP

WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR

M150 CHAMPIONSHIP TOP GOAL SCORER

WOMEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

M150 CHAMPIONSHIP COACH OF THE YEAR

MEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR

M150 CHAMPIONSHIP MVP

NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR

TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER

REFEREE OF THE YEAR

153

12

THAI FAN
COMMUNITY

- THAI FAN COMMUNITY -
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แฟนบอล สื่อมวลชน
และการตลาด

FOOTBALL FANS, MEDIA,
AND MARKETING
สมาคมฯ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะสร้ างชุ ม ชนของ
แฟนฟุตบอลไทย (Thai Fan Community) รวมถึง
สร้ างมาตรฐานให้ เป็ นศูนย์กลางฟุตบอลแห่งภูมภิ าค
อาเซียน (ASEAN Football Hub)
FA Thailand aims to create Thai Fan Community
including to create a good standard, so that
Thailand can be the ASEAN Football Hub.

- THAI FAN COMMUNITY -
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ชุมชนของแฟนฟุตบอลไทย

THAI FAN COMMUNITY

สมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยฯ และ
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) ได้ จดั ท�า
เฟสบุ๊คแฟนเพจ อินสตาแกรม ตลอดจนไลน์ ของ
“ช้ างศึก” (Changsuek) รวมถึงนิ ตยสารส�าหรั บ
แฟนบอลทีมชาติ The Stadium เพื่อเป็ นตัวกลาง
ในการสือ่ สารระหว่างทีมชาติไทยทุกชุดกับแฟนบอล
โดยน�าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในรู ปแบบที่
เข้ าถึงง่าย นอกเหนือจากเพจฟุตบอลทีมชาติไทย,
FAIR, FA Thailand ที่มีอยูเ่ ดิม

FA Thailand and Plan B Media PCL had created a
Facebook Fan Page, official Instagram account,
and LINE account of “Changsuek” including a
Fan Magazine named “The Stadium” to work
as media to communicate for Thailand national
teams of all types and levels. The news are
updated on the latest activities with simplified
messages for all. These are added to the existing
pages of Thailand National Team Official Page,
FAIR, and FA Thailand.

กองเชียร์ทีมชาติ ไทยอย่างเป็นทางการ

CHANGSUEK OFFICIAL SUPPORTER
ศิลปิ นกลุม่ BNK48 ได้เข้ ามาเป็นผู้ร่วมเชียร์ทมี ชาติไทย
อย่างเป็ นทางการในทุกรายการแข่งขันตลอดทัง้ ปี
นอกจากนี ้ ยัง มี บัต ร “ช้ า งศึก เมมเบอร์ ” เพื่ อ ให้
แฟนบอลได้ แสดงความเป็ นอัตลักษณ์ในการติดตาม
ให้ ก� า ลังใจที มชาติ พร้ อมกับสิทธิ ประโยชน์ ต่างๆ
จากการเป็ นสมาชิก และผลิตรายการ “ไทยลีก ตะลุย
ไทยแลนด์” และ “ไทยลีก ทีม แบทเทิล” เพื่อยึดโยง
สโมสรฟุตบอลกับแฟนบอล ให้ ใกล้ ชิดกันมากยิ่งขึ ้น

In 2018, BNK48, a pop group is officially added
to be Thailand national team supporters and
‘Thai Fan’ in all competition. Furthermore,
“Changsuek” membership cards are issued to
express the fan identity plus a lot of various
rewards of membership. There are further two
TV programs “Thai League Talui Thailand” (Thai
League Goes Thailand) and “Thai League Team
Battle” to connect football clubs and their fans.
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ประชาสัมพันธ์ฟุตบอลไทยผ่านเกมออนไลน์

เซ็นสัญญาประวัติศาสตร์กับ โคนามิ

สมาคมฯ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ KLAbGames ผู้ ผลิ ต
เกมออนไลน์บนมือถือชื่อดังอย่าง Tsubasa Dream
Team ในการให้ ตั ว ละครไทยในเกมดั ง กล่ า ว
อาทิเช่น สามพี่น้องกรสวัสดิ,์ ฟ้าลัน่ , บุนนาค เป็ นต้ น
ได้ สวมเสือ้ “ช้ างศึก” เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
ฟุตบอลไทยออกไปในวงกว้ าง และยังเป็ นการขยาย
ฐานแฟนบอลรุ่ นใหม่ด้วยการสร้ างแรงบันดาลใจ
ให้ เด็กๆ หันมาสนใจในกีฬาฟุตบอล

บริ ษัท โคนามิ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และ
วี ดิ โ อเกมชื่ อ ดัง จากประเทศญี่ ปุ่ น ได้ เ ปิ ด ตัว เป็ น
พันธมิตรและผู้สนับสนุนรายใหม่ ของสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการใช้ ลิขสิทธิ์ ภาพ
ลักษณ์ รวมถึงชุดแข่งของทีมชาติและสโมสร มาใช้
กับเกมฟุตบอล Pro Evolution Soccer 2019 หรื อที่
ในอดีตรู้จกั กันบนชื่อของ Winning Eleven เป็ นทีแ่ รก
ในอาเซียน

PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES
FOR THAI FOOTBALL OVER
AN ONLINE GAME
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FA Thailand has worked closely with KLAbGames, a famous online game provider that
includes the “Tsubasa Dream Team” featuring
Thai footballer characters; such as, the Konsawatt Brothers, Faran, and Bunnaak, wearing a
“Changsuek” kit to advertise Thailand’s football
to a wider context. This also aims to expand its
fan base by inspiring younger kids to engage
in football.

SIGN HISTORIC AGREEMENT WITH
KONAMI

นอกจากนี โ้ คนามิ ยัง ร่ ว มมื อ กับ สมาคมฯ, บริ ษั ท
แพลน บี มี เดี ย จ� า กัด (มหาชน) ในการจัด Thai
E-League Pro : PES2019 เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ของวงการฟุตบอลไทย และขยายฐานแฟนบอลไปยัง
กลุม่ ผู้เล่นเกม
The Football Association of Thailand has officially
announced their agreement with Konami Digital
Entertainment B.V. to continue distributing Thai
Fooball on the international stage.
The agreement will see the Toyota Thai League
and Thailand National Team players be perfectly
created within PES 2019 thanks to KONAMI’s
proprietary 3D scanning system.
Furthermore, “Thai E-League Pro” will be held
as an official professional E-sports competition
organized by Plan B Media Plc. (Plan B) with
the support of the FA Thailand.
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ไทย อี-ลีก โปร

THAI E-LEAGUE PRO
สมาคมฯ ร่วมกับ บริ ษัท โคนามิ จ�ากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท แพลน บี มี เดีย จ� ากัด (มหาชน) จัด Thai
E-League Pro : PES2019 อันเป็ นลีกการแข่งขันกีฬา
อีสปอร์ ตระดับอาชีพ อย่างเป็ นทางการครัง้ แรกใน
ประเทศไทย เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าฟุตบอลไทย และ
ขยายฐานแฟนบอลไปยังกลุม่ ผู้เล่นเกม
The Association, in conjunction with Konami
Public Company Limited and Planet B Media
Public Company Limited, jointly organized the
Thai E-League Pro: PES2019, the first official
professional E-sports league in Thailand to
increase the value of Thai football and expand
the fan base to the gamers.
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ยอดผู้ชมคิงส์คัพ ปี 2016-2018

KING’S CUP ATTENDANCES 2016 - 2018

ปี 2016
รอบรองชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

Semi-final

ไทย : ซีเรีย

THAILAND VS SYRIA

ยอดผู้ชม

Attendances
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28,649 คน

Final

ไทย : จอร์แดน

THAILAND VS JORDAN

ยอดผู้ชม

Attendances

39,098 คน

ปี 2017
รอบรองชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

ไทย : เกาหลีเหนือ

ไทย : เบลารุส
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Semi-final

THAILAND VS DPR KOREA

ยอดผู้ชม

Attendances

11,192 คน

Final

THAILAND VS BELARUS

ยอดผู้ชม

Attendances

ปี 2018
รอบรองชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ

Semi-final

ไทย : กาบอง

THAILAND VS GABON

ยอดผู้ชม

Attendances

25,781 คน

22,483 คน
Final

ไทย : สโลวาเกีย

THAILAND VS SLOVAKIA

ยอดผู้ชม

Attendances

45,425 คน
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ศูนย์กลางฟุตบอลแห่ง
ภูมิภาคอาเซียน

ASEAN FOOTBALL HUB
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ด้ ว ยการริ เ ริ่ ม น� า ร่ อ งโควตาอาเซี ย น น� า มาใช้ กับ
ฟุตบอลรายการ ไทยลีก 2-4 เมือ่ ปี 2017 ทีผ่ า่ นมา ซึง่
ในเว็บไซต์ อินสตาแกรม และเฟสบุ๊กแฟนเพจอย่าง
เป็ นทางการของไทยลีก ก็ได้ รองรับเนือ้ หาส�าหรับ
ภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ให้ แ ฟนบอลต่า งชาติ ส ามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยได้
อย่างใกล้ ชิด
ทัง้ นี ้ ปี 2018 ที่ โ ควตาอาเซี ย นถู ก น� า มาใช้ กั บ
ไทยลีก 1 ก็ได้มที วิตเตอร์เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการ
ขยายฐานแฟนบอลไปสูป่ ระเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาคต่างๆ อีกด้ วย
Thai League is the first in piloting ASEAN quota
player in Thai League 2 to Thai League 4 in
2017. Thai League official website and official
Instagram and Facebook Fan Page also support
English contents, so international fans can
follow the latest updates from Thailand football
circles closely.
In 2018, ASEAN quota is now expanded to Thai
League 1. Thai League then upholds Twitter as
another mean to communicate with its fans in
South East Asia and other regions.
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุม่ พันธุ์มว่ ง
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นายพงศ์ฐนิต จันทรเลิศเดชา
นางสาวสกาวฟ้า จันทภาโส
นางสาวมินตรา อะแดร์
นางสาวณัชชา ธาราธีรศานต์
นายวชิระ กาหลง
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