
ฟุตบอลชิงแชมป โลกปี 2018 และ 2022ฟุตบอลชิงแชมป โลกปี 2018 และ 2022ฟุตบอลชิงแชมป โลกปี 2018 และ 2022ฟุตบอลชิงแชมป โลกปี 2018 และ 2022    
ปลุกศกัยภาพเยาวชนของเรา 

 
เราอยากทีจ่ะปฎวิตัฟุิตบอลของประเทศไทย 
และพฒันากีฬาชนิดน้ีสาํหรบัปีตอไปในภายภาคหนา 
เพือ่ทีจ่ะกาวขึน้ไปเป็นหน่ึงในชาตแินวหนาในทวีปเอเชียทีไ่ดรบัการยอมรบัจากวงการฟุต
บอลระดบัโลก ซึง่การแขงขนัฟุตบอลชงิแชมป โลกในปี 2018 และ 2022 
นัน้ควรจะเป็นเป าหมายอนัใกลของเรา  การผานเขารอบสาํหรบัทวัรนาเมนทท ัง้สอง 
รวมถงึการเขารวมเป็นสวนหน่ึงเคยีงคูกบัชาตมิหาอาํนาจฟุตบอลตางๆ 
นัน้อาจจะดูเหลือเชือ่ในวนัน้ี 
แตเราตางก็ดีรู วาประเทศไทยก็มศีกัยภาพทีจ่ะกาวไปสูจดุหมายจุดนัน้ได    
    
เพือ่ทีจ่ะบรรลุเป าหมาย เราตองพรอมทีจ่ะเปลีย่นแปลงและเริม่ตนการปฎริูปทีแ่ทจรงิ 
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ บรษิทัไทยแลนดพรีเมยีรลกี 
และทมีฟุตบอลลกีช ัน้นํา ตองรวมกนัแสดงความรบัผดิชอบ 
เพือ่ทีจ่ะเริม่ตนการเปลีย่นแปลงทีแ่ทจรงิในวงการฟุตบอลไทย 
 
จากประเทศๆ หน่ึงทีป่ระชาการสวนใหญหลงใหลในเกมกีฬาฟุตบอล 
ทาํใหประเทศไทยไมเคยจะขาดเด็กทีฝ่นัวาตวัเองเป็นนกัฟุตบอลทีย่ิง่ใหญในอนาคต 
แตสาํหรบัเด็กๆ เหลาน้ี เพือ่ทีจ่ะทาํฝนัน้ีใหเป็นจรงิ 
เชนกนักบัฝนัของเราทีใ่หญไมแพกบัพวกเด็กๆ 
เราตองการทีจ่ะสรางสภาพแวดลอมและระบบระเบยีบทีจ่ะมาสนบัสนุนและพฒันาเยาวชน
ดาวรุงเหลาน้ีใหกลายมาเป็นนกัฟุตบอลอาชีพ 
    
เราเชือ่วากุญแจสูการปฏริูปทีส่าํเร็จไดนัน้คอืการพฒันาระบบเยาวชนในสโมสรฟุตบอล 
รวมท ัง้การกอต ัง้การแขงขนัฟุตบอลลีกระดบัเยาวชน 
บทบาทของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ และไทยแลนดพรีเมยีรลีก 
คงจะตองกอรางและประกาศใชกระบวนการทีไ่ดมาตรฐาน 
โดยองิการพฒันาเยาวชนแบบมุงไปขางหนาและเป็นไปอยางมอือาชีพ 
    
เพือ่สงเสรมิแผนน้ี เราตองการขอตกลงในความรวมมอืกนัระหวางสโมสรฟุตบอล 
ภาครฐับาล และสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
รวมท ัง้องคกรขนาดใหญท ัง้ในไทยและจากตางประเทศ 
สโมสรฟุตบอลทีม่ขีนาดใหญและมคีวามพรอมในดานตางๆ 
ตองยืน่มอืเขามาชวยเหลือสโมสรเล็ก และทางสมาคมฯ 
จะตองไมเพียงแคใหคาํปรกึษาและเป็นผูเริม่ดาํเนินการวางแผน 
แตจะตองเป็นตวัอยางของความมจีรรยาบรรณดวย 
เมือ่นัน้เราจงึจะปลุกศกัยภาพของท ัง้ประเทศได    
    
    
    
    
    
    
    



ความรวมมอืกบัสหพนัธฟุตบอลเยอรมนั (ความรวมมอืกบัสหพนัธฟุตบอลเยอรมนั (ความรวมมอืกบัสหพนัธฟุตบอลเยอรมนั (ความรวมมอืกบัสหพนัธฟุตบอลเยอรมนั (DFB)DFB)DFB)DFB)    
ต ัง้แตชวงปลายยุค 90 
ประเทศเยอรมนีขึน้ชือ่มากในดานระบบเยาวชนทีโ่ดดเดนและระบบของลีกฟุตบอลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ยิง่กวานัน้ เราสามารถเห็นไดจากความสาํเร็จของระบบฟุตบอลในประเทศญีปุ่ น 
ซึง่ทางสมาคมฟุตบอลญีปุ่ นไดยดึเอาระบบของประเทศเยอรมนีเป็นแบบอยางเกือบทุกข ัน้ตอน 
ซึง่การลอกมาใชท ัง้หมดก็อาจจะไมไดผลสาํเร็จเทาทีค่วรก็เป็นได 
 
ซึง่ก็จาํเป็นอยางยิง่ทีจ่ะเคารพสืง่ทีเ่ราพบเจอในการทาํงานในประเทศไทย 
ซึง่ตองพจิารณาถงึรากฐานระบบด ัง้เดมิและความจรงิทีว่าลีกภายในยงัเริม่ตนมาไดไมนานนกั 
ดงันัน้เราจงึอยากจะปรบัใชการวางระบบเยาวชนอนัเป็นแบบแผนทีม่ปีระโยชนและประสบผลสาํเร็จอยาง
สงู ซึง่เราสามารถดแูบบไดตอนน้ีท ัง้ในประเทศเยอรมนีและประเทศญีปุ่ น 
 
ตอนน้ีเราอยูในข ัน้ตอนของการตอรองขอตกลงสาํหรบัความรวมมอืระยะยาวระหวางสหพนัธฟุตบอลเยอ
รมนักบัสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย พรอมท ัง้ทางไทยแลนดพรีเมยีรลีก 
โดยทางจุดมุงหมายหลกัของการรวมมอืคร ัง้น้ี ประกอบไปดวย 

• การสนบัสนุนการพฒันาลีกฟุตบอลสาํหรบัเยาวชนไทยทีม่รีะบบแบบแผนและสามารถนําไปปฏบิ ั
ตติอได 

• การสนบัสนุนการศกึษาเรียนรูของผูฝึกสอนระดบัอาชีพ 
และการวางมาตรฐานข ัน้สูงไวสาํหรบัผูฝึกสอนเหลาน้ี 

• การสนบัสนุนการศกึษาเรียนรูของกรรมการใหมคีวามเป็นมอือาชีพมากกวาน้ี 
เพือ่ใหมาตรฐานการตดัสนิระดบันานาชาตนิ ัน้สามารถเกดิขึน้ได 

 

ขอกาํหนดเกีย่วกบัดานใบอนุญาตขอกาํหนดเกีย่วกบัดานใบอนุญาตขอกาํหนดเกีย่วกบัดานใบอนุญาตขอกาํหนดเกีย่วกบัดานใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตทีเ่ขมงวดและละเอยีดนัน้เป็นกุญแจสูความสาํเร็จ  
ซึง่เป็นกรอบการทาํงานทีจ่าํเป็นสาํหรบัอนาคตภายภาคหนา โดยท ัง้สมาคมฟุตบอลฯ 
และไทยแลนดพรีเมยีรลีกตองกอรางขอกาํหนดทีจ่าํเป็นตางๆ สือ่สารขอกาํหนดเหลาน้ีกบัเหลาสโมสร 
และตรวจสอบการนําไปปฏบิตัขิองทางสโมสรอยางเครงครดั    
สวนขอกาํหนดเกีย่วกบัใบอนุญาตทีเ่คยออกใชแลว ควรเพิม่เตมิองคประกอบตอไปน้ี:::: 
 
1)1)1)1) ทมีชุดใหญและทมีเยาวชนทมีชุดใหญและทมีเยาวชนทมีชุดใหญและทมีเยาวชนทมีชุดใหญและทมีเยาวชน    

• สโมสรฟุตบอลตางๆ ในไทยแลนดพรีเมยีรลีก จาํเป็นตองสรางอยางนอย: 
� ทีมชุดใหญ 
� ทีมเยาวชน A (U 19/U 18) 
� ทีมเยาวชน B (U 17/U 16) 
� ทีมเยาวชน C (U 15/U 14) 
� ทีมเยาวชน D (U 13/U 12) 
 

• สโมสรฟุตบอลตางๆ ในลีกดวิชิ ั่น 1 จาํเป็นตองสรางอยางนอย: 
� ทีมชุดใหญ 
� ทีมเยาวชน A (U 19/U 18) 
� ทีมเยาวชน B (U 17/U 16) 
� ทีมเยาวชน C (U 15/U 14) 

    
� ทกุทกุทกุทกุทมีตองเลนในลีกฟุตบอลตามทมีตองเลนในลีกฟุตบอลตามทมีตองเลนในลีกฟุตบอลตามทมีตองเลนในลีกฟุตบอลตามหมวดอายุทีเ่หมาะสมหมวดอายุทีเ่หมาะสมหมวดอายุทีเ่หมาะสมหมวดอายุทีเ่หมาะสม 

    
� ทมีในระดบัตางๆ ทมีในระดบัตางๆ ทมีในระดบัตางๆ ทมีในระดบัตางๆ 

ของสโมสรจะตองไดรบัการจดัต ัง้ไมของสโมสรจะตองไดรบัการจดัต ัง้ไมของสโมสรจะตองไดรบัการจดัต ัง้ไมของสโมสรจะตองไดรบัการจดัต ัง้ไมนอยนอยนอยนอยกวาหกสปัดาหกวาหกสปัดาหกวาหกสปัดาหกวาหกสปัดาหกอนกอนกอนกอนนดัแรกของฤดูกานดัแรกของฤดูกานดัแรกของฤดูกานดัแรกของฤดูกา
ลลลล    



2)2)2)2) โรงเรยีนสอนฟุตบอลโรงเรยีนสอนฟุตบอลโรงเรยีนสอนฟุตบอลโรงเรยีนสอนฟุตบอล    
• สโมสรฟุตบอลในระดบัไทยแลนดพรีเมยีรลีกจาํเป็นตองม ีโรงเรียนฟุตบอลระดบั 1 โรงเรียนฟุตบอลระดบั 1 โรงเรียนฟุตบอลระดบั 1 โรงเรียนฟุตบอลระดบั 1 (Football Football Football Football 

Academy Grade IAcademy Grade IAcademy Grade IAcademy Grade I)    
• สโมสรฟุตบอลในระดบัดวิชิ ั่น 1 จาํเป็นตองมี    โรงเรียนฟุตบอลระดบั 2 โรงเรียนฟุตบอลระดบั 2 โรงเรียนฟุตบอลระดบั 2 โรงเรียนฟุตบอลระดบั 2 (Football Academy Football Academy Football Academy Football Academy 

Grade IIGrade IIGrade IIGrade II)    
 

โรงเรยีนฟุตบอลโรงเรยีนฟุตบอลโรงเรยีนฟุตบอลโรงเรยีนฟุตบอลระดบัระดบัระดบัระดบัที ่1ที ่1ที ่1ที ่1     โรงเรยีนฟุตบอลระดบัโรงเรยีนฟุตบอลระดบัโรงเรยีนฟุตบอลระดบัโรงเรยีนฟุตบอลระดบัที ่2ที ่2ที ่2ที ่2 
   

• สนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสมสนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสมสนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสมสนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสม  • สนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสมสนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสมสนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสมสนามฝึกซอมพรอมหองเปลีย่นเสื้อทีเ่หมาะสม 
• สนามหญาจรงิจาํนวนสามสนาม สนามหญาจรงิจาํนวนสามสนาม สนามหญาจรงิจาํนวนสามสนาม สนามหญาจรงิจาํนวนสามสนาม 

(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม)(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม)(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม)(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม) 
 • สนามหญาจรงิจาํนวนสองสนาม สนามหญาจรงิจาํนวนสองสนาม สนามหญาจรงิจาํนวนสองสนาม สนามหญาจรงิจาํนวนสองสนาม 

(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม)(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม)(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม)(หรือสนามหญาเทียมสมยัใหม) 
• หน่ึงสนามในนัน้ตองมีไฟฟลดั  • หน่ึงสนามในนัน้ตองมีไฟฟลดั 
   

ผูคมุการฝึกสอนผูคมุการฝึกสอนผูคมุการฝึกสอนผูคมุการฝึกสอน        ผูคมุการฝึกสอนผูคมุการฝึกสอนผูคมุการฝึกสอนผูคมุการฝึกสอน    
            

• แตละทีม ตองมผีูฝึกสอนอยางนอยหน่ึงคน    • แตละทีม ตองมผีูฝึกสอนอยางนอยหน่ึงคน   
• ตองมผีูฝึกสอนอยางนอยสามคนทีเ่ป็นผูฝึกสอนแบบ

เต็มเวลา 
 • ตองมผีูฝึกสอนอยางนอยสามคนทีเ่ป็นผูฝึกสอนแบบ

เต็มเวลา 
• ในผูฝึกสอนสามคน 

ตองมีอยางนอยสองคนทีไ่ดรบัเอกสารอนุญาตจากส
มาคมฟตุบอลแหงประเทศไทยฯ 

 • ในผูฝึกสอนสามคน 
ตองมีอยางนอยสองคนทีไ่ดรบัเอกสารอนุญาตจากส
มาคมฟตุบอลแหงประเทศไทยฯ 

• หน่ึงในนัน้ควรจะไดรบัการเลือกใหดาํรงตาํแหนงเป็
นหวัหนาโรงเรียนฟุตบอล 

 • หน่ึงในนัน้ควรจะไดรบัการเลือกใหดาํรงตาํแหนงเป็
นหวัหนาโรงเรียนฟุตบอล 

• ผูฝึกสอนผูรกัษาประตูจาํนวนหน่ึงคน     • ผูฝึกสอนผูรกัษาประตูจาํนวนหน่ึงคน 
      

� สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ 
ในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศ 

    � สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ จะจดัการอบรมหลกัสูตรการฝึกตางๆ 
ในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศในโรงเรียนฟุตบอลท ั่วประเทศ 

� ผูคมุการฝึกสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอผูคมุการฝึกสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอผูคมุการฝึกสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอผูคมุการฝึกสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอ
บบบบรมรมรมรม 

    � ผูคมุการฝึกผูคมุการฝึกผูคมุการฝึกผูคมุการฝึกสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอสอนทุกคนจาํแป็นตองเขารวมการอ
บรมบรมบรมบรม 

      

สิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทยสิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทยสิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทยสิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทย        สิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทยสิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทยสิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทยสิง่อาํนวยความสะดวกทางการแพทย    
         

• หองตรวจพรอมนกับาํบดัดวยวธีิการนวดจาํนวนสอง
คน 

• หองตรวจสาํหรบัแพทยหน่ึงคน    

 • หองตรวจพรอมนกับาํบดัดวยวธีิการนวดจาํนวนสอง
คน 

• หองตรวจสาํหรบัแพทยหน่ึงคน    
      

การรกัษาทางการแพทยการรกัษาทางการแพทยการรกัษาทางการแพทยการรกัษาทางการแพทย        การรกัษาทางการแพทยการรกัษาทางการแพทยการรกัษาทางการแพทยการรกัษาทางการแพทย 
         

• แพทยหน่ึงคน (ไมเตม็เวลา) 
ในบรเิวณใกลเคียงกบัโรงเรียนฟุตบอล 

    • แพทยหน่ึงคน (ไมเตม็เวลา) 
ในบรเิวณใกลเคียงกบัโรงเรียนฟุตบอล 

• นกักายภาพบาํบดัหน่ึงคน (เตม็เวลา) 
หรืออยางนอยนกักายภาพบาํบดัสองคน 
(ไมเต็มเวลา) 

    • นกักายภาพบาํบดัหน่ึงคน (เตม็เวลา) 
หรืออยางนอยนกักายภาพบาํบดัสองคน 
(ไมเต็มเวลา) 

• นกักายภาพบาํบดัเพิม่เตมิอีกหน่ึงคน 
หรือผูทีส่าํเร็จหลกัสูตรการฝึกสอนทางกีฬา 
เพือ่ปฏบิตังิานเป็นผูฝึกสอนการประสานสมัพนัธราง
กายและการบาํบดัฟ้ืนฟ ู

    • นกักายภาพบาํบดัเพิม่เตมิอีกหน่ึงคน 
หรือผูทีส่าํเร็จหลกัสูตรการฝึกสอนทางกีฬา 
เพือ่ปฏบิตังิานเป็นผูฝึกสอนการประสานสมัพนัธราง
กายและการบาํบดัฟ้ืนฟ ู

      
� การตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ัการตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ัการตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ัการตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ั

บบบบนกันกันกันกักีฬาทกุคนกีฬาทกุคนกีฬาทกุคนกีฬาทกุคน 
 � การตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ัการตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ัการตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ัการตรวจประเมนิดานการแพทยประจาํปีสาํหร ั

บนกักีฬาทกุคนบนกักีฬาทกุคนบนกักีฬาทกุคนบนกักีฬาทกุคน 



การพฒันาลีกการพฒันาลีกการพฒันาลีกการพฒันาลีกฟุตบอลระดบัเยาวชนฟุตบอลระดบัเยาวชนฟุตบอลระดบัเยาวชนฟุตบอลระดบัเยาวชน    
    
มนัมนัมนัมนัอาจจะไมยุตธิรรมทีจ่อาจจะไมยุตธิรรมทีจ่อาจจะไมยุตธิรรมทีจ่อาจจะไมยุตธิรรมทีจ่ะคาดะคาดะคาดะคาดหวงัหวงัหวงัหวงัใหใหใหใหทางสโมสรทุมเงนิในการพฒันา ทางสโมสรทุมเงนิในการพฒันา ทางสโมสรทุมเงนิในการพฒันา ทางสโมสรทุมเงนิในการพฒันา 
โดยปรโดยปรโดยปรโดยปราศจากโครงสรางาศจากโครงสรางาศจากโครงสรางาศจากโครงสรางทีเ่หมาทีเ่หมาทีเ่หมาทีเ่หมาะสมจากทางสมาคมฟุตบอลฯและไทยแลนดพรีเมียรลีกะสมจากทางสมาคมฟุตบอลฯและไทยแลนดพรีเมียรลีกะสมจากทางสมาคมฟุตบอลฯและไทยแลนดพรีเมียรลีกะสมจากทางสมาคมฟุตบอลฯและไทยแลนดพรีเมียรลีก    
    
1)1)1)1) ลีลลีีลีกกกกระดบัเยาวชนระดบัเยาวชนระดบัเยาวชนระดบัเยาวชน    
ลีกเยาวชนเป็นโครงการทีม่ีความสาํคญัทีส่ดุ ซึง่นําไปสูอนาคตของการพฒันาฟุตบอลไทย 
ดงันัน้จงึสาํคญัมากทีเ่ราจะเริม่ตนโครงการน้ีดวยขอมลูทีจ่าํเป็นท ัง้หมด 
และในวถิีทีค่วามเป็นไปไดทีด่ทีีส่ดุ 
ซึง่ทางสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยและไทยแลนดพรีเมยีรลีกควรจะตองสรางสิง่ตางๆ ดงัตอไปน้ี 
 
� ลีลีลีลีกกกกเยาวชน เยาวชน เยาวชน เยาวชน AAAA    / / / / ลีลีลีลีกกกกสาํรองสาํรองสาํรองสาํรอง    

o การแขงขนัระดบัลีกเยาวชน A /ลีกสาํรอง 
จะทาํการแขงขนัหน่ึงวนัหลงัจากทีท่ีมชุดใหญไดแขงขนัในระดบัไทยแลนดพรีเมยีรลีกหรือดิ
วชิ ั่น 1 

o ผูเลนจากทีมชุดใหญไดรบัอนุญาตรวมลงแขงขนัในระดบัทีมสาํรอง 
เชนเดยีวกบัผูเลนจากทีมสาํรองก็สามารถขึน้ไปเลนทีมชุดใหญได 

o ทีมระดบัลีกเยาวชน A /ทีมสาํรอง จะตองเปิดใหกบัผูเลนจาํนวนนอยกวาสีค่นทีมอีายุเกนิกวา 
19 ปี    

o ใบเหลือและใบแดงทีผู่เลนไดรบัจากลีกระดบัปกตจิะไมไดรบัการนบับนัทกึในลีกสาํรอง 
เชนเดยีวกบัทีไ่ดจากลีกสาํรอง ก็จะไมนบัในลีกปกติ    

� ลีกลีกลีกลีกเยาวชน เยาวชน เยาวชน เยาวชน BBBB    
o ลีกเยาวชน B B B B ควรจะไดรบัการจดัต ัง้เป็นการแขงขนัแบบลีกภมูภิาค 

� ลีกลีกลีกลีกเยาวชน เยาวชน เยาวชน เยาวชน CCCC    
o ลีกเยาวชน C C C C ควรจะไดรบัการจดัต ัง้เป็นการแขงขนัแบบลีกภูมภิาค 

� ลีกลีกลีกลีกเยาวชน เยาวชน เยาวชน เยาวชน DDDD    
o ลีกเยาวชน D D D D ควรจะไดรบัการจดัต ัง้เป็นการแขงขนัแบบลีกภูมภิาค 

 
โดยทางการแขงขนัแบบลีกภมูภิาคนัน้สามารถจาํแนกไดเป็น 7 ภมูภิาค ตวัอยางเชน 

• กรุงเทพมหานคร 
• ภาคกลาง  
• ภาคตะวนัออก  
• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
• ภาคเหนือ  
• ภาคใต  
• ภาคตะวนัตก 
    
แตในบางกรณี ก็จาํเป็นทีจ่ะตองหาหนทางแกอืน่ๆ ตามโครงสรางพ้ืนฐานแตในบางกรณี ก็จาํเป็นทีจ่ะตองหาหนทางแกอืน่ๆ ตามโครงสรางพ้ืนฐานแตในบางกรณี ก็จาํเป็นทีจ่ะตองหาหนทางแกอืน่ๆ ตามโครงสรางพ้ืนฐานแตในบางกรณี ก็จาํเป็นทีจ่ะตองหาหนทางแกอืน่ๆ ตามโครงสรางพ้ืนฐาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



2)2)2)2) การใหความรูผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนการใหความรูผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนการใหความรูผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนการใหความรูผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน 
ทางสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ และไทยแลนดพรีเมยีรลีกจาํเป็นตอง 
� กอต ัง้ศนูยใหความรู โดยอาจจะรวมมือกบัหน่ึงในมหาวทิยาลยัตางๆ ในประเทศไทย 

ทีซ่ึง่สามารถใหความรูและออกเอกสารรบัรองเหลาผูฝึกสอนได 
� จดัการอบรมรายปี และการใหความรูเพิม่เตมิ 

ซึง่จะหมนุเวียนกนัไปตามโรงเรียนฟุตบอลของแตละสโมสร  
 

ตอนน้ี ตอนน้ี ตอนน้ี ตอนน้ี เรากาํลงัตกลงกบัทางสหพนัธฟุตบอลเยอรมนัเกีย่วกบัเรือ่งน้ี เรากาํลงัตกลงกบัทางสหพนัธฟุตบอลเยอรมนัเกีย่วกบัเรือ่งน้ี เรากาํลงัตกลงกบัทางสหพนัธฟุตบอลเยอรมนัเกีย่วกบัเรือ่งน้ี เรากาํลงัตกลงกบัทางสหพนัธฟุตบอลเยอรมนัเกีย่วกบัเรือ่งน้ี 
และหวงัวาจะบรรลุขอตกลงในการจดัสมัมนาเพือ่การศกึษาอยางสมํา่เสมอ และหวงัวาจะบรรลุขอตกลงในการจดัสมัมนาเพือ่การศกึษาอยางสมํา่เสมอ และหวงัวาจะบรรลุขอตกลงในการจดัสมัมนาเพือ่การศกึษาอยางสมํา่เสมอ และหวงัวาจะบรรลุขอตกลงในการจดัสมัมนาเพือ่การศกึษาอยางสมํา่เสมอ 
ซึง่น่ีก็เป็นสิง่สาํคญัตอเหลาผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนในฟุตบอลลีกไทย ซึง่น่ีก็เป็นสิง่สาํคญัตอเหลาผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนในฟุตบอลลีกไทย ซึง่น่ีก็เป็นสิง่สาํคญัตอเหลาผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนในฟุตบอลลีกไทย ซึง่น่ีก็เป็นสิง่สาํคญัตอเหลาผูฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนในฟุตบอลลีกไทย 
แตประเทศไทยก็ควรจะกอต ัง้ศนูยใหความรูแกผูฝึกสอนฟุตบอลโดยเร็วที่แตประเทศไทยก็ควรจะกอต ัง้ศนูยใหความรูแกผูฝึกสอนฟุตบอลโดยเร็วที่แตประเทศไทยก็ควรจะกอต ัง้ศนูยใหความรูแกผูฝึกสอนฟุตบอลโดยเร็วที่แตประเทศไทยก็ควรจะกอต ัง้ศนูยใหความรูแกผูฝึกสอนฟุตบอลโดยเร็วทีส่ดุสดุสดุสดุ    
    

การจดัหาเงนิการจดัหาเงนิการจดัหาเงนิการจดัหาเงนิ    
การปรบัปรุงและการพฒันาดงัทีก่ลาวไปขางตนนัน้จาํเป็นตองใชเงนิทุนจาํนวนมหาศาล 
ซึง่น ั่นก็แนนอนสาํหรบัทุกสโมสร และเชนเดยีวกนักบัสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
และไทยแลนดพรีเมยีรลีก ดงันัน้จงึสาํคญัทีเ่ราจะหาวธีิตกลงความรวมมอื 
เราตองการระบบซึง่มคีณุสมบตัขิองรูปแบบทีเ่ชือ่ถือได โปรงใส และสามารถอธบิายได 
ในการดแูลเงนิทุนของประเทศไทยท ัง้หมด อาทเิชน เงนิทุนจากสหพนัธฟุตบอลระหวางประเทศ (FIFA) FIFA) FIFA) FIFA) 
และ สมาพนัธฟุตบอลเอเชีย (AFC)AFC)AFC)AFC)    เงนิจากคาสมาชกิ และแนนอนเงนิสนบัสนุนจากองคกรตางๆ  
 
ดงันัน้กาวแรกทีส่าํคญัจะเป็นการรางแผนทางการเงนิสาํหรบัลีกระดบัเยาวชน 

� แผนน้ีควรจะไดรบัการลงมือทาํโดยคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ 
และเหลาตวัแทนจากสโมสรฟุตบอลจากท ัง้ระดบัไทยแลนดพรีเมยีรลีกและดวิชิ ั่น 1 
ทีไ่ดรบัการคดัเลือกมาแลว     

� เพิม่ตวัแทนจากสหพนัธฟุตบอลเยอรมนั    
� อาจจะเพิม่ตวัแทนจากทางผูสนบัสนุนทีเ่ลือกมาของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ    

และไทยแลนดพรีเมยีรลีก 
 


