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ขอ้มูลท ัว่ไปของสมาคม 

สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย (Ski and Snowboard Association of 
Thailand: SSAT) ไดร้บัจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เม่ือ
วนัท่ี 8 กนัยายน  2559 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการส่งเสริม สนับสนุน พฒันา เผยแพร่ และด าเนิน
กิจกรรมสกีและสโนวบ์อรด์ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ดา้นการแขง่ขนัและการพฒันา
บคุลากรในระดบัต่างๆ โดยมีเป้าหมายดา้นการแขง่ขนัท่ีจะส่งนักสกีและสโนวบ์อรด์เขา้แขง่ขนัใน
ระดบันานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น World Cup,  เอเชยีนเกมสฤ์ดูหนาว (Asian Winter Games) 
หรือ โอลิมปิกฤดหูนาว (Olympic Winter Games) ภารกิจส าคญัและเร่งด่วนของสมาคมในชว่ง
ปี 2559 - 2561 คือการสรา้งชือ่เสียงใหก้บัประเทศไทย โดยการส่งนักกีฬาไทยเขา้แขง่ขนักีฬาสกี
และสโนวบ์อรด์ในเอเชยีนเกมสฤ์ดูหนาว 2017 ณ เมืองซปัโปโร ประเทศญี่ปุ่ น ระหว่างวนัท่ี 19-
26 กมุภาพนัธ ์ 2560 และ โอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ท่ีประเทศเกาหลีใต ้ ในเดือนกมุภาพนัธ ์
2561  

ภารกิจส าคญัล่าสดุคือการส่งนักกีฬาเยาวชนเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020 
(Winter Youth Olympic Games) ท่ีโลซานในเดือนมกราคม 2563 และภารกิจท่ีส าคญัในชว่ง
ต่อไปคือการแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ท่ีประเทศจีนในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 
 

ผูส้นบัสนุนภาครฐั 

 

 

ผูส้นบัสนุนภาคเอกชน 
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สาสนจ์ากนายกสมาคม SSAT 

การสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย (กกท.) กองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทย และผูส้นับสนุนทางการเงินจากภาคเอกชนท าใหส้มาคมกีฬาสกี

และสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยประสบความส าเร็จเกินความคาดหมายตัง้แต่การจดัตัง้สมาคมฯอย่าง
เป็นทางการเม่ือเดือนกนัยายน  2559  

กา้วแรกท่ีส าคญัของสมาคมฯและการพฒันากีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ในประเทศไทย คือการ
ส่งนักกีฬาสกีเขา้แขง่ขนัเอเชยีนเกมสฤ์ดหูนาวไดเ้ป็นคร ัง้แรกจ านวน 3 คน เม่ือเดือนกมุภาพนัธ ์
2560 และต่อมามีการส่งนักกีฬาสกีเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีประเทศเกาหลีในเดือน
กมุภาพนัธ ์ 2561 ได ้ 4 คน ซึง่กีฬาสกีเป็นกีฬาฤดหูนาวประเภทเดียวท่ีนักกีฬาไทยผ่านเกณฑ ์
ข ัน้ต ่าเขา้แขง่ขนัได ้ แมว่้าทีมนักกีฬาสกีไทยจะไม่ไดร้างวลัในการแขง่ขนั แต่ผลการแขง่ขนัถือว่า
อยู่ในระดบัดีท่ีสดุในกลุ่มประเทศท่ีไม่มีหิมะ ส าหรบัประเทศในเอเซยีมีเพียงประเทศญี่ปุ่ น เกาหลี 
จีนและคาซคัสถาน ท่ีมีล าดบัการแขง่ขนัดีกว่าประเทศไทยทัง้ในเอเชยีนเกมสฤ์ดหูนาวและโอลิมปิก
ฤดหูนาว นับเป็นความภาคภมิูใจและเป็นเกียรติแก่ประเทศ 

สมาคมฯไดเ้ร่งด าเนินการขยายฐานนักกีฬาและสรา้งนักกีฬารุ่นใหม่ จากเดิมท่ีสมาคมฯมี
เพียงนักกีฬาสกีประเภท Alpine และ Cross country แต่ปัจจบุนัสมาคมฯ มีนักกีฬาประเภท 
Freestyle, Ski Mountaineering, สโนวบ์อรด์ และโรลเลอรส์กี (Roller ski) โดยมีนักกีฬา 
Alpine ท่ีเป็นทัง้นักกีฬา Slalom, Giant Slalom, Super Giant Slalom และ Downhill 
ส่วนนักกีฬา Freestyle ก็มีทัง้ Slope Style, Big Air และ Ski Cross นอกจากน้ันสมาคมฯยงั
ไดเ้ริ่มส่งนักกีฬาหญิง 2 คนไปฝึก Bobsleigh ท่ีเกาหลีและอยู่ระหว่างการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
International Bobsleigh & Skeleton Federation อีกดว้ย 

กีฬาโรลเลอรส์กี มีลกัษณะเหมือนกีฬาสกี Cross country แต่ใชส้นามแขง่ขนับนพืน้
ถนน ดงัน้ันจึงสามารถเล่นและจดัการแขง่ขนัไดใ้นประเทศไทย สมาคมฯ จึงไดจ้ดัการแขง่ขนัโรล
เลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทย 4 คร ัง้ในปี 2561-63 โดยการจดัสองคร ัง้เป็นการจดัภายใต ้
สหพนัธกี์ฬาสกีสากล (International Ski Federation: FIS) มีนักกีฬาไทยจากทัว่ประเทศไทย
เขา้ร่วมการแขง่ อีกทัง้ยงัมีนักกีฬาจากต่างประเทศเขา้ร่วมการแขง่ขนัดว้ย ท าใหกี้ฬาโรลเลอรส์กี
ไดร้บับรรจใุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ี
การแขง่ขนักีฬาทัง้ 2 ครัง้ตอ้งถกูเล่ือนออกไปเพราะการแพร่ระบาดของ Covid-19 

สมาคมฯเห็นว่านักกีฬาโรลเลอรส์กีเยาวชนท่ีเก่งสามารถท่ีจะน ามาพฒันาต่อเป็นนักกีฬาสกี
ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ อนัเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทยทัว่ประเทศมีโอกาสท่ีจะเขา้สู่กีฬาสกีซึง่
แต่เดิมเป็นกีฬาของผูท่ี้มีฐานะดีเท่าน้ัน สมาคมฯจึงไดค้ดัเลือกนักกีฬาโรลเลอรส์กีเยาวชนท่ีมี
ความสามารถท่ีสดุ 12 คนเพ่ือไปฝึกการเล่นสกี ผลปรากฏว่านักกีฬาเยาวชนทัง้ 12 คนสามารถ
เรียนรูก้ารเล่นสกีบนหิมะจริงไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถเขา้แขง่ขนักีฬาสกี cross country ท่ี
กีฬานักเรียนเอเซยีฤดหูนาวท่ีประเทศรสัเซยีในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2562 และเขา้แขง่ขนั Roller Ski 
World Cup ท่ีประเทศรสัเซยีในเดือนสิงหาคม 2562 โดยนักกีฬาสกีเยาวชน 4 คนสามารถ 
qualify ไปแขง่โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว (Youth Olympic Games: YOG) ท่ีโลซานในเดือน
มกราคม 2563 ท ัง้น้ีมีนักกีฬาไทยเยาวชนอีก 1 คนเท่าน้ันท่ี qualify ไปแขง่ YOG (short 
track speed skating) ผลการแขง่ขนั YOG เป็นท่ีน่าพอใจและไดร้บัความสนใจจากส่ือมวลชน
มากเพราะนักกีฬาไทยทัง้ 4 คนไดเ้ริ่มเล่นสกีมาเพียง 1 ปีก่อนการแขง่ขนั 

เป็นท่ีน่าเสียดายว่า การระบาดของ Covid-19 ท าใหก้ารแขง่ขนัและกิจกรรมต่างๆตัง้แต่
เดือนมีนาคม 2563 ถกูยกเลิกเกือบหมด ทัง้การแขง่ขนั FIS กีฬาเยาวชนแห่งชาติท่ีจงัหวดัตราด 
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การประชมุ FIS Congress ท่ีประเทศไทย การฝึกซอ้มในชว่งกลางปีท่ีนิวซแีลนด ์ และกีฬา
แห่งชาติท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

ปี 2564 เป็นปีท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิง เพราะจะมีการแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ท่ี
ประเทศจีนในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2565 นักกีฬาท่ีไปแขง่โอลิมปิกฤดหูนาวจ าเป็นตอ้งมีคณุสมบติัและ
คะแนน FIS ตามเกณฑท่ี์สหพนัธุกี์ฬาสกีสากล (FIS) ก าหนด โดยชว่งการเก็บคะแนนเพ่ือ 
qualify คือกรกฎาคม 2563-17 มกราคม 2565 ดงัน้ันการฝึกซอ้มและเขา้แขง่ขนั FIS ในปี 
2564 จึงมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าใหส้มาคมฯเสียโอกาสไม่
สามารถส่งนักกีฬาไปฝึกซอ้มและแขง่ขนัท่ีประเทศนิวซแีลนดไ์ดใ้นชว่งกรกฎาคม-กนัยายน 2563  

เพ่ือใหก้ารคดัเลือกนักกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไดนั้กกีฬาท่ีมีความสามารถท่ีสดุ 
เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 สมาคมฯไดมี้ประกาศ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ เรื่อง เปิดรบัสมคัรนักกีฬา
เขา้ทีมฝึกซอ้มและเก็บตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 โดยนักกีฬาท่ีไดร้บัการคดัเลือกจะ
ไดร้บัการสนับสนุนจากสมาคมฯ ในดา้นต่างๆ และประกาศ เรื่อง การคดัเลือกนักกีฬา เพ่ือเป็น
ตวัแทนประเทศไทยเขา้แขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขส าหรบั
การคดัเลือกนักกีฬาเพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทย ในการเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว 
2022 ทัง้น้ี สมาคมฯจะพิจารณาคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุหลงัจากท่ีไดร้บัขอ้มูล
คะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565 เพ่ือน าเสนอการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ เพ่ือพิจารณาส่งรายชือ่เขา้ร่วม
การแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 ต่อไป  

เม่ือครบก าหนดเปิดรบัสมคัรนักกีฬาเขา้ทีมฝึกซอ้มและเก็บตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 
2022 ภาคท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีนักกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ย่ืนความจ านง 11 ราย 
โดยมีนักกีฬา 7 รายท่ีมีคณุสมบติัครบถว้นทุกประการ และมีนักกีฬา 4 รายท่ีมีคณุสมบติัดา้น 
FIS Base Point ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สมาคมฯก าหนด คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว ์
บอรด์แห่งประเทศไทย จึงมีมติคดัเลือกนักกีฬาจ านวน 7 รายท่ีมีคณุสมบติัครบถว้น เพ่ือเขา้ทีม
ฝึกซอ้มและเก็บตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ประกอบดว้ยนักกีฬา Cross country 2 
คน นักกีฬาสกี Alpine 4 คน และนักกีฬาสกี Freestyle 1 คน 

ทา้ยท่ีสุดสมาคมตอ้งขอขอบคณุองคก์รต่างๆท่ีใหก้ารสนับสนุนสมาคมฯอย่างดีย่ิงในชว่ง 5 ปี
ท่ีผ่านมาโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพฒันาการ
กีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย FIS และองคก์รชนเอกชนท่ี
เป็นผูส้นับสนุน ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูส้นับสนุนหลกั ผูส้นับสนุนใน
ปัจจบุนัไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน), บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน), คิโรโระรีสอรท์โฮลดิง้ และบริษทั แอดวานซอ์ินโฟรเ์ซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) และ
ผูส้นับสนุนในอดีต ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทักระทิงแดง และกลุ่มบริษทักลัฟ์  

 

         

       นายปิยสวสัดิ ์ อมัระนันทน ์
         นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย  
                                 18 มกราคม 2564  
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ภาพรวมเกีย่วกบักีฬาฤดูหนาว  

 

        กีฬาฤดูหนาวในประเทศไทยอาจจะดเูป็นเรื่องไกลตวัคนไทย แต่ในปัจจบุนัมีคนไทย
จ านวนมากที่เดินทางไปเล่นสกีและสโนวบ์อรด์ที่ต่างประเทศและในขณะเดียวกนัก็มี
ผูส้นใจที่จะลงแขง่ขนักีฬาสกีและสโนวบ์อรด์อย่างจริงจงัมากขึน้เชน่กนั สมาคมกีฬาสกี
และสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย เป็นองคก์รที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย สหพนัธกี์ฬาสกีสากล (International Ski Federation: FIS) และ
สหพนัธกี์ฬาสกีภูเขาสากล (International Ski Mountaineering Federation: 
ISMF) และอยู่ระหว่างการขอการรบัรองจาก สหพันธบ์อบสเลและสเกเลตนัสากล
(International Bobsleigh & Skeleton Federation: IBSF) รวมถึงไดร้บัการ
สนับสนุนจาก กกท. ภายใต ้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกดว้ย สมาคมฯจึงเป็น
ผูดู้แลการพัฒนาและการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาฤดูหนาวประเภท Snow 
Sports (กีฬาหิมะ) โดยมีโครงสรา้งการท างานในระดบัสากลดงัภาพนี้ 

 

คณะกรรมการโอลิมปิคสากล 

(IOC) 

                                            
สหพนัธก์ีฬา     คณะกรรมการโอลิมปิค    สหพนัธก์ีฬาสกีสากล  สหพนัธก์ีฬาสกี                    

   บอบสเลฯ      แหง่ประเทศไทย (NOCT)                                        ภูเขาสากล      
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การแขง่ขนัทีส่มาคมถือสิทธิก์ารส่งแขง่ 

ระดบัโลกจ านวน 4 รายการ 

1. กีฬาโอลิมปิกเกมสฤ์ดหูนาว (Olympic Winter Games) จดัทกุๆ 4 ปี 

2. กีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว (Winter Youth Olympic Games) จดัทกุๆ 4 ปี 

3. กีฬามหาวิทยาลยัโลกฤดหูนาว (Winter Universiade) จดัทกุๆ 2 ปี 

4. กีฬายวุชนโลกฤดหูนาว (International Children’s Games) จดัทกุๆ 3 ปี 

ระดบัเอเชยี 2 รายการ 

1. เอเชยีนเกมสฤ์ดูหนาว (Asian Winter Games) จดัทกุๆ 4 ปี 

2. กีฬานักเรียนเอเชยีฤดูหนาว (Winter Children of Asia International Sports 
Games) จดัทกุๆ 4 ปี 

รายการแขง่ขนัของสหพนัธก์ีฬาสกีสากล (FIS) 

1. FIS World Cup 

2. FIS Tour de ski 

3. FIS World Championship 

รายการแขง่ขนัของสหพนัธก์ีฬาสกีภูเขาสากล (ISMF) 

                 
Pyeongchang, Olympic Winter Games 2018 
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คณะกรรมการโอลิมปิคแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์(NOCT) ผูใ้หก้ารสนับสนุนสมาคมฯ สูก่าร
แขง่ขนั โอลิมปิกเกมสฤ์ดหูนาว ณ ประเทศเกาหลีใต ้ ปี 
2561 

 

ภาพจากซา้ยไปขวา 
พลตรี จารึก อารีราชการณัย ์ เลขาธิการ NOCT 
คณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิต์ระกลู IOC Member,  
พลเอกประวิตร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตรี และประธาน NOCT 
นิโคล่า ซาโนน นักกีฬา Alpine ทีมชาติไทย 
สืบ ธาราสิริ เลขาธิการ SSAT 
นพ. วารินทร ์ ตณัฑศ์ภุศิริ กรรมการและรองเลขาธิการ NOCT, หวัหนา้นักกีฬา 
ปิยสวสัดิ ์ อมัระนันทน ์ นายกสมาคม SSAT 
สมศกัดิ ์ ลีสวสัดิต์ระกลู 
หรินาถ ศิริวรรณ กรรมการเทคนิค SSAT 
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สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายจะส่งสูงสุด 3 
ชนิดกีฬา มีรายการชงิเหรียญทองท ัง้หมด 36 เหรียญจาก 109 เหรียญใน 
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 

    
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บคือจ านวนเหรียญทอง 

อา้งอิง https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Winter_Olympics 

           

ระดบัโลก 

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว จดัขึน้ทุกๆ 4 ปี  
เมือง ปักกิง่ ประเทศจีน 
ค าขวญั Joyful Rendezvous Upon Pure Ice and Snow  
ประเทศเขา้ร่วมแขง่ขนั 90+ ประเทศ 
จ านวนนกักีฬา  ประมาณ 3,000 คน 
รายการชงิเหรียญรางวลั 109 เหรียญทอง ใน 7 สหพนัธ ์
กีฬา (15 ชนิดกีฬา) 
พิธีเปิด 4 กมุภาพนัธ ์2022 พิธีปิด 20 กมุภาพนัธ ์2022  

Pyeongchang, South Korea, February 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Winter_Olympics
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ครัง้ต่อไป จดัขึน้ที ่Gangwon, ประเทศเกาหลีใต ้19 มกราคม-2 กมุภาพนัธ ์2024 

อา้งอิง https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Winter_Youth_Olympics 

 

ระดบัโลก  

กีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว จดัขึน้ทุกๆ 4 ปี 

เมือง Lausanne, ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
ค าขวญั Start Now 
ประเทศเขา้ร่วมแขง่ขนั 79 ประเทศ 
จ านวนนกักีฬา  ประมาณ 1,788 คน  
รายการชงิเหรียญรางวลั 83 เหรียญทอง ใน 8 
สหพนัธกี์ฬา (16 ชนิดกีฬา) 
พิธีเปิด 9 มกราคม 2020 พิธีปิด 22 มกราคม 2020 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Winter_Youth_Olympics
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รายการชงิเหรียญรางวลั 68 เหรียญทอง ใน 10 ชนิดกีฬา 
พิธีเปิด 11 ธนัวาคม 2021 พิธีปิด 21 ธนัวาคม 2021 

อา้งอิง: https://www.winteruniversiade2021.ch/en/  

 

 

ระดบัโลก 

กีฬามหาวทิยาลยัโลกฤดูหนาว จดัขึน้ทุกๆ 2 ปี 

เมือง Lucerne, ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
ประเทศเขา้ร่วมแขง่ขนั ประมาณ 50 ประเทศ 
จ านวนนกักีฬา  ประมาณ 1,600 คน  
 

Krasnoyarsk, Russia, March 2019 
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รายการแขง่ขนัถดัไป Pyeongchang, South Korea, 2022 (เล่ือนจาก 19-25 
February 2021 เน่ืองจาก Covid-19) 

อา้งอิง https://www.lakeplacid2019.com/ 

         

ระดบัโลก 

กีฬายุวชนโลกฤดูหนาว จดัขึน้ทุกๆ 3 ปี 
เมือง Lake Placid, ประเทศสหรฐัอเมริกา   
เมืองท่ีเขา้แขง่ขนั  33 เมือง 
ประเทศเขา้แขง่ขนั 14 ประเทศ 
จ านวนนกักีฬา  610 คน  
รายการชงิเหรียญรางวลั 33 เหรียญทอง  (8 ชนิดกีฬา) 
พิธีเปิด 6 มกราคม 2019 พิธีปิด 11 มกราคม 2019 

https://www.lakeplacid2019.com/
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ระดบัเอเชีย 

กีฬาเอเชยีนเกมสฤ์ดูหนาว จดัขึน้ทุกๆ 4 ปี 

เมือง Sapporo, ประเทศญ่ีปุ่น 
ค าขวญั Beyond Your Ambitions 
ประเทศเขา้ร่วมแขง่ขนั 32 ประเทศ 
จ านวนนกักีฬา  ประมาณ 1,147 คน  
รายการชงิเหรียญรางวลั 64 เหรียญทอง  (11 ชนิดกีฬา) 
พิธีเปิด 19 กมุภาพนัธ ์ 2017 พิธีปิด 26 กมุภาพนัธ ์ 2017 

รายการแขง่ขนัถดัไป ไม่มีการแขง่ขนัในปี 2021 และยงัไม่ได ้
ก าหนดสถานที่และชว่งเวลาการแขง่ขนัครัง้ต่อไป  

อา้งอิง https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Asian_Winter_Games 

 

 มรรค จนัเหลือง, Sapporo, Japan, February 2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Asian_Winter_Games
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ระดบัเอเชีย 

 

กีฬานกัเรียนเอเชยีฤดูหนาว จดัขึน้ทกุๆ 4 ปี 

เมือง Sakhalin Oblast, ประเทศรสัเซยี 
ประเทศเขา้ร่วมแขง่ขนั 20 ประทศ (28 ทีม) 
จ านวนนกักีฬา 1,196 คน 
รายการชงิเหรียญรางวลั 93 เหรียญทอง (8 ชนิดกีฬา) 

พิธีเปิด 8 กมุภาพนัธ ์ 2019 พิธีปิด 18 กมุภาพนัธ ์ 2019 

รายการแขง่ขนัถดัไป ยงัไม่ยืนยนั 

อา้งอิง http://en.cagic.org/games/sakhalin_2019 

 

 
Sakhalin Oblast, Russia, February 2019 

http://en.cagic.org/games/sakhalin_2019
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รายการแขง่ขนัของสหพนัธกี์ฬาสกีสากล 

1. FIS World Cup 

 

 

2. FIS Tour de Ski 
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3. FIS World Championship 

 

 

รายการแขง่ขนัของสหพนัธกี์ฬาสกีภูเขาสากล (ISMF)          
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ชนิดกีฬาทีส่มาคมฯรบัผิดชอบ 

กีฬาฤดหูนาวมีกีฬาท่ีท าการแขง่ขนัอยู่หลากหลายชนิด ในโอลิมปิกเกมสน้ั์น มี 6 ชนิด
กีฬาท่ีอยู่ภายใตส้หพนัธกี์ฬาสกีสากล (FIS) อนัประกอบดว้ย Alpine Skiing, Cross-Country 
Skiing, Freestyle Skiing, Nordic Combined, Ski Jumping และ Snowboard ส่วน Ski 
Mountaineering น้ันอยู่ภายใตส้หพนัธกี์ฬาสกีภเูขาสากล (ISMF) ซึง่ถกูบรรจใุนกีฬาโอลิมปิก
เยาวชนฤดหูนาว แต่ยงัไม่ถูกบรรจใุนโอลิมปิกฤดหูนาว ส าหรบั Bobsleigh จะอยู่ภายใต ้ สหพนัธ ์
บอบสเลและสเกเลตนัสากล (BSF) รายละเอียดกีฬามีดงัน้ี 
 
1. Alpine Skiing 

                   

เป็นการเล่นสกีลงเขาดว้ยความเร็ว หลบหลีกตามธงท่ีปักไว ้ ผูท่ี้ท าเวลาดีท่ีสดุเป็นผูช้นะ ใน
ชนิดกีฬา Alpine น้ียงัมีรายการย่อยๆ อีก 5 รายการคือ Slalom, Giant Slalom, Super 
Giant Slalom, Downhill  และ Alpine Combined.   

2. Cross Country Skiing 

                  

เป็นการเล่นสกี ขึน้-ลง เขา เนน้ระยะทางไกล คลา้ยกบัการว่ิงมาราธอน ซึง่นักกีฬาจะตอ้ง
มีความแขง็แรงทัง้ร่ายกายและจิตใจ ดว้ยระยะทางท่ีไกล และสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น นักกีฬา
จะตอ้งมีวินัยในการฝึกกีฬาน้ีเป็นอย่างมาก  ในกีฬาน้ีมีรายการชงิเหรียญอีก 6 รายการ เรียกว่า 
Interval Start, Mass Start, Pursuit, Sprint, Team Sprint และ Relay 
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3. Freestyle Skiing 

         

              
 

กีฬาฟรีสไตลส์กี จะเป็นกีฬาท่ีเนน้ผาดโผน การกระโดด โดยจะมีรายการแขง่ย่อยๆ อีก
หลายตวัไดแ้ก่ Aerials, Moguls, Ski Cross, Ski Halfpipe, Ski Slopestyle และ Big Air 
 
4. Ski Jumping 

    

เป็นการแขง่กระโดดไกล โดยนักกีฬาจะพุ่งตวัลงมาจาก Ski Jump Tower แลว้กระโดด
ออกจากฐานใหไ้กลท่ีสุด ในประเภทน้ีมีการแขง่ขนั 2 รายการคือ Jump แบบ Normal Tower 
กบั Large Tower 
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5. Nordic Combined 

เป็นชนิดกีฬาท่ีรวมเอา 2 ชนิดกีฬาไวด้ว้ยกนัคือ Ski Jump + Ski Cross Country   

   

 

6. Ski Mountaineering 

เป็นการใส่สกีหรือแบกสกีเดินขึน้เขาแลว้สกีลงมา 
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7. Snowboard 

         

การแขง่ Snowboard น้ันมีรายการแขง่ย่อยๆ หลายรายการเชน่ Parallel GS, Half 
pipe, Snowboard Cross, Slope style และ Big Air     
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8. Roller Ski 

กีฬาโรลเลอรส์กี มีลกัษณะเหมือนกีฬาสกี Cross country โดยใส่ลอ้บนสกีและใชส้นามแขง่
ขนับนพืน้ถนน ดงัน้ันจึงสามารถเล่นและจดัการแขง่ขนัไดใ้นประเทศไทย นักกีฬาสกี Cross 
country จะฝึกซอ้มดว้ยการใชโ้รลเลอรส์กีในชว่งท่ีไม่มีหิมะ กีฬาโรลเลอรส์กีจึงเป็นกีฬาท่ีอยู่ภายใต ้
สหพนัธกี์ฬาสกีสากล (FIS) 

 

กีฬาโรลเลอรส์กีจึงไดร้บัการบรรจเุป็นกีฬาในการแขง่ขนักีฬาเยาวชนแหง่ชาติครงัท่ี 36 
ท่ีจงัหลดัตราด และกีฬาแห่งชาติครัง้ท่ี 47 ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษในปี 2563 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า
การแขง่ขนักีฬาทัง้ 2 ครัง้ตอ้งเล่ือนออกไปเพราะการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นชว่ง 18-28 
เมษายน 2564 และมิถนุายน 2564 ตามล าดบั 

9. Bobsleigh 

Bobsleigh เป็นกีฬาท่ีใชเ้ล่ือนหิมะ ซึง่สามารถน่ังไดต้ ัง้แต่ 2 – 4 คน ล่ืนลงมาตามรางท่ีมี
ความยาวประมาณ 2 – 3 กิโลเมตรโดยเล่ือนจะคดเคีย้วตามทางท่ีมีความชนัมาก Bobsleigh น้ัน
จดัว่าเป็นกีฬาชนิดหน่ึงท่ีอนัตรายมาก ดว้ยความเร็วของเล่ือนท่ีไหลลงมาตามรางดว้ยความเร็วสูงถึง 
200 กิโลเมตรต่อช ัว่โมง ภายในเล่ือนไม่มีเบรค ไม่มีเขม็ขดันิรภยั 

   

ส าหรบัในประเทศไทยน้ัน ในปัจจบุนั
มีการเล่นโรลเลอรส์กีในหลายจงัหวดั
ทัว่ประเทศและมีการตัง้ชมรมกีฬา
โรลเลอรส์กีดว้ยในหลายจงัหวดั 
สมาคมฯจึงไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ
โรลเลอรส์กีขึน้เพ่ือก ากบัดแูลกีฬา
ชนิดน้ีโดยเฉพาะ  

นางสาว Sumitta Sattaporn และนางสาว Karuna Paenmuek ฝึก Bobsleigh ท่ีเกาหลี มกราคม 2564 
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นกักีฬาสมาคมปัจจบุนั 

นักกีฬาสกี 
Cross Country  
ทีมชาติ 

    
มรรค จนัเหลือง             คาเรน จนัเหลือง                                                      
       XC,ROL                      XC,ROL 

นักกีฬาสกี Alpine 
ทีมชาติ 

     
นิโคล่า ซาโนน         อเล็กเซยี เชนเคล        
       SL,GS                      SL,GS               

นักกีฬาสกี Alpine  
ทีมชาติ 

     
แคทเทอรีน คารล์สนั  แออร์อน ลีแมน                             
 SL,GS,SG,DH,AC  SL,GS,SG,DH (SX) 

นักกีฬาสกี 
Freestyle ทีมชาติ 

     
ปอล วิเยอรต์อ๊งส ์                                     
        BA,SS                        
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นกักฬีาเยาวชน 

นักกีฬาสกี Cross 
Country  
ทีมชาติ 

      
 สราวฒิุ เกิดสิน  ดวงกมล หีดชนา                      
        XC,ROC             XC,ROC 

นักกีฬาสกี Alpine 
ทีมชาติ 

         
ณัฐวฒิุ หิรนัรตัน ์ ณิชกานต ์ จินุพนัธุ ์ 
SL,GS,(XC,ROL)   SL,GS,(XC,ROL)    

นักกีฬาสกี Alpine  

       
 ลคุ เคอชไมยร ์ พิมศิริลกัษณ ์ สายถ่ิน                                                           
       SL,GS        SL,GS,(XC,ROL)    

นักกีฬาสกี 
Mountaineering 

 
เจเรม่ีย ์ ภมิูน คนอร ์

นักกีฬาสโนวบ์อรด์ 

 
ลภัวชัร ์ ชยาเมธิสรุตัน ์(ทีเจ)  
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นกักีฬาสกีครอสคนัทรีเยาวชน ทีเ่ขา้แขง่ขนักีฬานกัเรียนเอเชีย 
ฤดูหนาวทีป่ระเทศรสัเซีย กมุภาพนัธ ์ 2562 

 

 
หมายเหตุ: XC=Cross Country, ROL=Rollerski, SL=Slalom, GS=Giant Slalom 
                 SG=Super Giant Slalom (Super G),DH=Downhill, AC=Alpine Combined 
                 BA=Big Air, SS=Slope Style, SX=Ski Cross 



 
 

ผลงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแหง่ประเทศไทย 2020  หน้า 24 จาก 121   

 

 นายมรรค จนัเหลือง (Mr.Mark Chanloung)  

นักกีฬาประเภท Cross Country เกิดปี 1995 อาย ุ 25 
ปี จากบา้นศรีฐาน จ.ยโสธร ปัจจบุนัเป็นนักเรียนปี 3 วิชา
พลศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัมิลาน มรรคจึงฝึกฝนสกีท่ีประเทศ
อิตาลี บิดาชือ่นายบญุจนัทร ์ จนัเหลือง เป็นคนยโสธร 
มารดาชือ่มาเรีย วิตโตเรีย โคมูเน่ (Maria Vittoria 
Comuneชาวอิตาลีซึง่อาศยัอยู่ท่ีเมือ เกรสโซเน่ลาทรีนีเต ้
(Gressoney la Trinite) ประเทศอิตาลี มรรคจึงเดินทาง
ไปมาระหว่าง ประเทศไทยและอิตาลีอย่างสม ่าเสมอ  
มรรคเคยสงักดัทีมชาติอิตาลี และทีมสกีทหารบกของ
ประเทศอิตาลีมาก่อน มีผลงานสรา้งชือ่เสียงมากมาย ทัง้
ในประเภทบุคคลและประเภททีม โดยในปี 2014/2015 
มรรคและทีมเยาวชนทีมชาติอิตาลีไดเ้ขา้แขง่ขนั World 
Championships โดยทีมของมรรคน้ันไดอ้นัดบั 6 ใน
ประเภทผลดั และในการแขง่ขนัเด่ียวประเภท Sprint 
มรรคไดอ้นัดบัดีท่ีสุด เม่ือเทียบกบันักกีฬาท่ีมาจากเอเชยี 
นอกจากน้ีในปีเดียวกนัมรรคก็ไดร้บัเหรียญเงินจากรายการ 
Italian Championships ในประเภทเด่ียวอีกดว้ย และ
ในการแขง่ขนั World Cup ท่ี Soldier Hollow, Utah  
ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเภท Sprint เม่ือวนัท่ี 31 
มกราคม 2017 มรรคไดล้ าดบัท่ี 18 มรรคตดัสินใจเขา้
ร่วมทีมชาติไทยในปี 2016 โดยเขา้แขง่ขนัเอเชีย่นเกมส ์
ฤดหูนาว 2017 และโอลิมปิกฤดหูนาว 2018  

 
 
 
และเป็นทีน่่ายินดีว่า International Olympic Committee ไดม้อบทุน Olympic Scholarship 
ใหแ้ก่มรรค ส าหรบัชว่งพฤศจิกายน 2562-โอลิมปิกฤดหูนาว 2022 เป็นเงิน 47,000 เหรียญ
สหรฐั 
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นางสาวคาเรน จนัเหลือง  
(Ms.Karen Chanloung) 
   
นักกีฬาประเภท Cross Country เกิดปี 1996 
อาย ุ 24 ปี จากบา้นศรีฐาน จ.ยโสธร เป็น
นอ้งสาวของมรรค จนัเหลือง ปัจจบุนัเป็น
นักศึกษาปี 3 วิชาเศรษฐศาสตรแ์ละการบริหารท่ี
มหาวิทยาลยั Niccolo Cusano เมือง Turin 
คาเรนจึงฝึกฝนสกีท่ีประเทศอิตาลี  

 
เสน้ทางการเป็นนักสกีระดบัประเทศของคาเรน  
เริ่มตน้ตัง้แต่ท่ีคาเรนยงัเด็ก ความท่ีบา้นของแม่
คาเรนอยู่ในอาณาเขตภเูขาแอลป์ฝ่ังตะวนัตก ท า
ใหน้อ้งไดฝึ้กเล่นสกีตัง้แต่เล็กๆ โดยเม่ืออาย ุ 9 ปี 

คาเรนไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนจงัหวดัเขา้
แขง่ขนัในรายการ La Cluze (ลา คลูซ) ท่ี
ประเทศฝรัง่เศส ซึง่มีผูเ้ขา้แขง่ขนักว่า 800 คน 
ทัง้เยาวชนจากประเทศฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์
และอิตาลี โดยคาเรนไดร้บัรางวลัชนะเลิศจากการ
แขง่ขนัคร ัง้แรกของเธอ และยงัไดร้บัรางวลัชนะเลิศ
อีกหลายรายการ ในท่ีสุดเม่ือปี 2014 

ความสามารถของคาเรนก็เขา้ตาทีมชาติอิตาลี โดยเธอไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนทีมชาติเพ่ือ
ลงแขง่รายการระหว่างประเทศมากมาย และในปี 2016 คาเรนก็ไดต้ดัสินใจเขา้รบัใชช้าติในฐานะ
ตวัแทน นักกีฬาสกี Cross Country สงักดัทีมชาติไทย โดยเขา้แขง่ขนัเอเชีย่นเกมสฤ์ดูหนาว 
2017 และโอลิมปิกฤดหูนาว 2018 และเป็นทีน่่ายินดีว่า International Olympic Committee 
ไดม้อบทุน Olympic Scholarship ใหแ้ก่คาเรน ส าหรบัชว่งพฤศจิกายน 2562-โอลิมปิกฤดู
หนาว 2022 เป็นเงิน 47,000 เหรียญสหรฐั 
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นายนิโคล่า สุเทพ ซาโนน (Nicola Zanon) 
เกิดปี 1996 อาย ุ 24 ปี คณุแม่เป็นคนไทยมาจากจงัหวดั
แพร่ คณุพ่อเป็นชาวอิตาเล่ียน จึงฝึกฝนท่ีประเทศอิตาลี 
 
นิโคล่าชอบเล่นกีฬาความเร็วตัง้แต่เด็ก เริ่มเล่นสกีมา
ตัง้แต่อาย ุ 8  ปี ถึงอาย ุ 16 ปี โดยไดแ้รงบรรดาลใจ
มาจาก Fernando Alonso ซึง่เป็นนักแขง่รถสตูร 1 
หรือ Formula one แต่ นิโคล่า ตอ้งหยุดเล่นไป 4 ปี
เน่ืองจากขาดการสนับสนุนทางดา้นการเงิน สถานท่ี
ฝึกซอ้มคือท่ี Pozza di Fassa โดยนิโคล่าจะเดินทาง
กลบัไทยเป็นระยะๆ ทกุๆคร ัง้ท่ีกลบัมาก็ตอ้งหาสม้ต า ตม้
ย ากุง้ และ ทเุรียนกินใหไ้ด ้ เพราะนิโคล่าชืน่ชอบเป็น
อย่างมาก นิโคล่าเขา้ร่วมทีมชาติไทยครัง้แรกในปี 2018 
โดยเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2018 
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นางสาว อาเล็กเซยี อาริสรา เชนเคล  
(Alexia Arisarah Schenkel)  
นักกีฬาประเภท Alpine หญิง เกิดปี 1996 อาย ุ 24 ปี 
ฝึกฝนท่ีประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ และอิตาลี คุณพ่อเป็น
ชาวสวิส คณุแม่เป็นคนไทยมาจากนครพนม ปัจจบุนั
อาศยัอยู่ท่ีนครซรูิค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ แต่มาเย่ียม
ครอบครวัคณุแม่ท่ีนครพนมอย่างสม ่าเสมอ เม่ืออาย ุ 13 
ปี ในขณะท่ีอาริสราดูการแขง่ขนั Giant Slalom ใน
โอลิมปิกฤดูหนาว 2010 ท่ีแวนคเูว่อร ์ อริสราก็รูสึ้กท่ึง
มากกบัความเร็วและแรงของนักกีฬา และในวนัต่อมาไป
ซือ้ถงุมือท่ีรา้นกีฬา ก็ไปพบนักสกีท่ีแขง่ไดเ้ป็นท่ีส่ีในการ
แขง่ขนัท่ีเพ่ิงดจูึงขอลายเซน็ และตัง้แต่บดัน้ันเป็นตน้มาก็
ตัง้ใจว่าจะตอ้งเป็นนักสกีใหไ้ด ้  จึงขอคณุพ่อคณุแม่ให ้
ส่งไปฝึกสกี ใชเ้วลาอยู่นานกว่าคณุพ่อคณุแม่จะยอม ใน
ท่ีสดุก็ไดมี้โอกาสไปเขา้ ski race camp ท่ีประเทศ
ออสเตรีย  

อาริสราฝึกสกีอย่างหนักเป็นเวลาสามปี ก็มีโอกาส
เขา้ไปในทีม Swiss regional squad แต่หลงัจากน้ัน
ปรากฏว่ามีปัญหากบัหลงัจึงท าใหแ้ทบจะไม่ไดส้กีเป็นเวลา
ส่ีปี  เม่ือสามารถเล่นสกีไดอ้ีกอริสราก็มีความตัง้ใจว่า
จะตอ้งสกีใหก้บัประเทศไทย จึงเริ่มตน้โดยการลงทะเบียน 
FIS เป็นนักกีฬาสกีภายใตป้ระเทศไทย และหลงัจากน้ันก็
ไดเ้ขา้แขง่ขนัในการแขง่ขนันานาชาติหลายแห่ง ซึง่ไดผ้ล
ออกมาดีมากเป็นท่ีน่าพอใจ อาริสราเขา้ร่วมทีมชาติไทย
ในปี 2017 แต่ไดร้บับาดเจ็บก่อนการแขง่ขนั
เอเชีย่นเกมสฤ์ดูหนาว 2017 เพียงหน่ึงเดือน จึงตอ้ง

ถอนตวั แต่ในปี 2018 อาริสราก็ไดมี้โอกาสเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ในนามทีมชาติ
ไทย 
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นาย ปอล ฮองรี วเิยอรต์อ๊งส ์  
(Paul Henri Vieuxtemps) 
 
นักกีฬาลกูครึง่ฝร ัง่เศส อาย ุ 21 ปี ผูซ้ ึง่หลงไหลในกีฬาสกี
ฟรีสไตลแ์นวผาดโผนและกระโดดสงู และไดเ้ขา้แขง่ขนั 
FIS ในนามสมาคมฯหลายครัง้แลว้ รวมทัง้การแขง่ขนักีฬา
มหาวิทยาลยัโลกฤดหูนาว 2019 และ World Cup ที ่
ประเทศจีนในเดือนธนัวาคม 2562 

ปัจจบุนัปอลเป็นนักศึกษาปีท่ี 1 วิชาการกีฬา ท่ี
มหาวิทยาลยั Grenoble Alps ประเทศฝรัง่เศส (แต่ปีน้ีงด
การเรียนเพ่ือเตรีมตวัไปแขง่โอลิมปิดฤดหูนาวปีหนา้)  และ
แขง่ขนัสกี Freestyle ประเภท Big Air ไดเ้ป็นท่ี 15 
แรกของการแขง่ขนั World Cup จ านวน 3 ครัง้ 
นอกจากน้ันปอลยงัมีความสามารถทางดา้น Slopestyle 
อีกดว้ย 

เป็นท่ีน่าเสียดายว่าปอลพลาดโอกาสในการเขา้แขง่ขนั
โอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ท่ีเกาหลีเน่ืองจากไดร้บับาดเจ็บท่ี
คอเพียงสองสปัดาหก่์อนการแขง่ขนั ในปัจจบุนัปอลมีครฝึูก
ชือ่ Mathias Wecxsteen อดีตแชมป์โลกประเภท Half 
Pipe ปี 2004  

เป้าหมายท่ีส าคญัของปอลคือการเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ท่ีกรงุปักก่ิง ดงัน้ันในชว่งน้ี
ปอลจึงซอ้มหนักมากและเขา้แขง่ขนัในการแขง่ขนัระดบันานาชาติหลายแห่งอย่างต่อเน่ือง 
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 นางสาว แคทเทอรีน คารล์สนั (Katherine Karlsson) 

 
 
นาย แออร์อน ลีแมน (Aaron Leaman) 
 

 
 
 
 
 

แคทเทอรีน นักกีฬา alpine สาววยั 19 ปี เป็นลกูครึ่งไทย-
สวีเดน แคทเทอรีนศึกษาอยู่ช ัน้มธัยมปลายท่ีโรงเรียน 
Harjendalens Gymnasium เมือง Harjendalens ประเทศ
สวีเดนโดยโรงเรียนดงักล่าวเนน้การเล่นสกี 
แคทเทอรีน เริ่มเล่นสกีตัง้แต่อาย ุ 5 ขวบและเริ่มเขา้การแขง่ขนั
สกีตัง้แต่อาย ุ 7 ขวบ โดยไดเ้ขา้การแขง่ขนัหลายครัง้ในประเทศ
สวีเดน  

ในการแขง่ขนักีฬาแห่งชาติสวีเดนในปี 2562 แคทเทอรีนไดท่ี้ 6 
ประเภท downhill แคทเทอรีน เขา้มาร่วมทีมไทย เม่ือกลางปี 
2562 โดยไปฝึกซอ้มและแขง่กบัทีมไทยท่ีประเทศนิวซแีลนด ์
และเม่ือเดือนมีนาคม 2563 แคทเทอรินไดเ้ขา้แขง่ขนั Junior 
World Championship ท่ีประเทศนอรเ์วยใ์นนามทีมชาติไทย 
ทัง้น้ีแคทเทอรีนเป็นนักกีฬา alpine ท่ีเขา้แขง่ขนัทัง้ Slalom, 
Giant Slalom, Super Giant Slalom และ Downhill 

แออร์อน นักกีฬา alpine ชายวยั 19 ปี เป็นลกูครึ่งไทย-แคน
นาดา คณุม่มาจากนครราชสีมา แออร์อนเริ่มเล่นสกีตัง้แต่อายุ 
2 ขวบโดยไดร้บัการฝึกหดัดว้ยคณุพ่อ Gary ซึง่เป็นครสูอนสกี
เพราะอาศยัอยู่ท่ีสกีรีสอรต์ชือ่ Apex Mountain Resort ใน
ประเทศแคนนาดา  
แออร์อนเริ่มแขง่ขนักีฬาสกีเม่ืออาย ุ 10 ขวบ โดยไดร้บัเหรียญ
ทองหลายเหรียญในกีฬาสกีประเภทต่างๆ ทัง้ประเภทท่ีใช ้
ความเร็วและ technical race และในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมาไดฝึ้ก
สกีกบั Okanagan Ski Team 
นอกจากกีฬาสกีแลว้ แออร์อนยงัเป็นนักกีฬาท่ีมีความสามารถ
ประเภทอื่นดว้ยและชอบกีฬาหลายชนิด เป็นหวัหนา้ทีม
วอลเลยบ์อล บาสเกตบอลและ ultimate Frisbee ของโรงเรียน 
อีกทัง้ยงัเป็นนักกีฬาเทควนัโดสายด า นักกีฬาสกีน ้า รวมทัง้นัก
ดนตรี trombone และ trumpet 
 

แออร์อนเขา้มาร่วมทีมไทยเม่ือเดือนมีนาคม 2563 โดยไดเ้ขา้แข่งขนั Junior World 
Championship ท่ีประเทศนอรเ์วยใ์นนามทีมชาติไทย ทัง้น้ีแออร์อนเป็นนักกีฬา alpine ท่ีเขา้
แขง่ขนัทัง้ Slalom, Giant Slalom, Super Giant Slalom และ Downhill และนักกีฬาสกี 
Freestyle ประเภท Ski Cross 
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นายสราวฒิุ เกิดสิน (Sarawut Koedsin) 
 

 

ต่อมาโกจ้ึงไดไ้ปร่วมแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทยในเดือนตลุาคม 2561 
ผลการแขง่ขนัท าใหโ้กไ้ดร้บัการคดัตวัเพ่ือไปฝึกซอ้มเเละเเขง่ขนักีฬา Cross-country ski เม่ือตน้
ปี 2562 ท่ีประเทศอิตาลี ซึง่นับเป็นคร ัง้แรกท่ีโกไ้ดส้กีบนหิมะจริง โดยไดไ้ปแขง่สกี Cross 
country ในกีฬานักเรียนเอเซยีฤดูหนาวท่ีประเทศรสัเซยีในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2562  

หลงัจากน้ัน โกก็้ยงัคงฝึกซอ้มโรลเลอรส์กีอย่างต่อเน่ืองจนท าใหโ้กไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศอีกคร ัง้
ในการแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิแชมป์ประเทศไทยครัง้ท่ี 3 ในปี 2562 และไดร้บัการคดัเลือกเขา้
ร่วมการแขง่ขนั Roller Ski World Cup 2019 ณ ประเทศรสัเซยี  

เน่ืองจากสมาคมเห็นว่าโกเ้ป็นนักกีฬาเยาวชนชายท่ีมีความสามารถดา้นโรลเลอรส์กีและ 
Cross country ski มากท่ีสุด อีกทัง้ยงัมีความมุ่งมัน่และวินัยในการฝึกซอ้ม  โกจ้ึงไดร้บัการ
คดัเลือกเขา้มาในทีม Cross country เยาวชนเพ่ือเตรียมตวัไปแขง่โอลิมปิกเยาวชนฤดหูนาวใน
เดือนมกราคม 2563 หลงัการฝึกซอ้มและแขง่ขนัเก็บคะแนนอย่างหนักท่ีนิวซแีลนดแ์ละอิตาลี ใน
ท่ีสดุโกก็้ qualify เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกเยาวชนฤดหูนาวท่ีโลซานในเดือนมกราคม 2563 

 

                          

นักกีฬา Cross country  
มีชือ่เล่นว่า "โก"้ ปัจจบุนัอาย ุ 17 
ปี ก าลงัศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนศรียาภยั
สอง จงัหวดัชมุพร โกช้อบเล่นกีฬา
หลายประเภทอาทิเชน่ ฟุตซอล 
ฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล 

โกรู้จ้กักีฬาโรลเล่อรส์กี
เพราะผูอ้ านวยการโรงเรียน (ว่าท่ี
รอ้ยตรี ปริญญา พงกาสอ) ได ้
แนะน าใหไ้ปรูจ้กักบัชมรมกีฬาโรล
เล่อรส์กี จงัหวดัชมุพรท่ีมีนาย 
Karl Fred Kristensen ชาว
นอรเ์วยเ์ป็นผูฝึ้กสอน  
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นางสาวดวงกมล หีดชนา (Duangkamol Hitchana)     
 

 
 
ต่อมาฟางไดไ้ปร่วมแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทยในปี 2561 ผลการแขง่ขนั

ท าใหฟ้างไดร้บัการคดัตวัเพ่ือไปฝึกซอ้มเเละเเขง่ขนักีฬา Cross-country ski เม่ือตน้ปี 2562 ท่ี
ประเทศอิตาลี ซึง่นับเป็นคร ัง้แรกท่ีฟางไดส้กีบนหิมะจริง โดยไดไ้ปแขง่สกี Cross country ในกีฬา
นักเรียนเอเซยีฤดหูนาวท่ีประเทศรสัเซยีในเดือนกุมภาพนัธ ์ 2562  

หลงัจากน้ัน ฟางก็ยงัคงฝึกซอ้มโรลเลอรส์กีอย่างต่อเน่ืองจนท าใหฟ้างไดร้บัรางวลัชนะเลิศอีก
คร ัง้ในการแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิแชมป์ประเทศไทยครัง้ท่ี 3 ในปี 2562 และไดร้บัการคดัเลือก
เขา้ร่วมการแขง่ขนั Roller Ski World Cup 2019 ณ ประเทศรสัเซยี  

เน่ืองจากสมาคมเห็นว่าฟางเป็นนักกีฬาเยาวชนหญิงท่ีมีความสามารถดา้นโรลเลอรส์กีและ 
Cross country ski มากท่ีสุด อีกทัง้ยงัมีความมุ่งมัน่และวินัยในการฝึกซอ้ม  ฟางจึงไดร้บัการ
คดัเลือกเขา้มาในทีม Cross country เยาวชนเพ่ือเตรียมตวัไปแขง่โอลิมปิกเยาวชนฤดหูนาวใน
เดือนมกราคม 2563 หลงัการฝึกซอ้มและแขง่ขนัเก็บคะแนนอย่างหนักท่ีนิวซแีลนดแ์ละอิตาลี ใน
ท่ีสดุฟางก็ qualify เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกเยาวชนฤดหูนาวท่ีโลซานในเดือนมกราคม 2563 

 

                       

นักกีฬา Cross country  มี
ชือ่เล่นว่า "ฟาง" ปัจจบุนัอาย ุ 17 ปี 
ก าลงัศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 
78  วดัสามคัคีชยั จงัหวดัชมุพร 
ฟางเป็นนักกีฬาฟุตบอล และนักกรีฑา 

ฟางรูจ้กักีฬาโรลเล่อรส์กีจาก
การแนะน าของนาย Karl Fred 
Kristensen ชาว นอรเ์วย ์ ท่ีอาศยัอยู่
ท่ีจงัหวดัชมุพร และน ากีฬาชนิดน้ีเขา้
มาสาธิตท่ีโรงเรียนและคดัเลือกเด็ก
นักเรียนจ านวน 10 คนเพ่ือมา
ฝึกซอ้มและท าการแขง่ขนั 
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นายณฐัวฒิุ หิรนัรตัน ์ (Natthawut Hiranrat) 

            

นักกีฬา Alpine มีชือ่เล่นว่า "ณัฐ" ปัจจบุนัอาย ุ 17 ปี ก าลงัศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนศรียาภยั 
จงัหวดัชมุพร ไดร้บัเกียรติบตัรนักกีฬาดีเด่นของจงัหวดัชมุพร ปี 2562 เดิมเป็นนักกีฬาว่ิง เคยเขา้
ร่วมการแขง่ขนัว่ิงชงิเเชมป์ภาคใตรุ้่น 10-12 ปีชาย ประเภท sprint 100 m ไดร้บัรางวลัเหรียญ
ทอง และว่ิงผลดั 4x100 m ไดร้บัรางวลัเหรียญทองเเดง ต่อมาเขา้ร่วมการแขง่ขนัว่ิงชงิเเชมป์
จงัหวดัชมุพร รุ่น 15-16 ปี ชาย ประเภท sprint 100 m, 200 m ไดร้บัเหรียญรางวลั 5 
เหรียญทอง 

จดุเริ่มตน้ของการเล่นสกีคือเริ่มจากการเล่นโรลเลอรส์กีจากการชวนของคณุครทู่านหน่ึง 
และเขา้แขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทยในปี 2561 ณัฐไดร้บัเหรียญรางวลั 5 
เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จึงไดร้บัการคดัตวัเพ่ือไปฝึกซอ้มเเละเเขง่ขนักีฬา Cross-
country ski และ Alpine ski เม่ือตน้ปี 2562 ท่ีประเทศอิตาลี ซึง่นับเป็นคร ัง้แรกท่ีณัฐไดส้กีบน
หิมะจริง โดยไดไ้ปแขง่สกี Cross country ในกีฬานักเรียนเอเซยีฤดหูนาวท่ีประเทศรสัเซยีในเดือน
กมุภาพนัธ ์ 2562  

เน่ืองจากสมาคมเห็นว่าณัฐมีความสามารถดา้นการสกี Alpine ดว้ย อีกทัง้ยงัมีความมุ่งมัน่
และวินัยในการฝึกซอ้ม  ณัฐจึงไดร้บัการคดัเลือกเขา้มาในทีม Alpine เยาวชนเพ่ือเตรียมตวัไปแขง่
โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวในเดือนมกราคม 2563 หลงัการฝึกซอ้มและแขง่ขนัเก็บคะแนนอย่างหนัก
ท่ีนิวซแีลนดแ์ละอิตาลี ในท่ีสดุณัฐก็ qualify เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวท่ีโลซานใน
เดือนมกราคม 2563 
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นางสาวณิชกานต ์ จินุพนัธุ ์(Nichakan Chinupan) 

 

ตน้ขา้วเริ่มตน้ในกีฬาโรลเลอรส์เก็ต และไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาแห่งชาติคร ัง้แรก คือ 
โคราชเกมส ์ ในเดือนธนัวาคม 2557 ซึง่ตน้ขา้วไดเ้หรียญทองแดง จากน้ันในชว่งปี พ.ศ 2558-
2561 ตน้ขา้วออกตระเวนแขง่ขนัโรลเลอรส์เก็ตในรายการต่างๆทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย
สามารถท าผลงานไดใ้นทกุสนาม ผลงานสูงสดุในต่างประเทศคือสามารถควา้แชมป์โลกสองสมยั
ประเภท Slide women ในการแขง่ขนัชงิแชมป์โลก ปี 2559 และปี 2560  ส่วนผลงาน
ภายในประเทศน้ัน ตน้ขา้วก็สามารถชนะเลิศเหรียญทองในประเภท Speed slalom และ Slide ทกุ
การแขง่ขนัในกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มาตลอด 4 ปี 
 เม่ือขึน้ถึงจดุสงูสุดในกีฬาโรลเลอรส์เก็ต ตน้ขา้วจึงเริ่มตัง้เป้าหมายใหม่ เพ่ือท่ีจะเขา้ร่วมการ
แขง่ขนัซเีกมส ์โดยในเดือนเมษายน 2561 ตน้ขา้วไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั Speed ice short track 
ชงิแชมป์ประเทศไทย และไดเ้หรียญเงินในรุ่นจเูนียร ์ C จากผลงานดงักล่าว ตน้ขา้วจึงไดร้บัเลือกเป็น
ทีมชาติ Speed ice short track ชดุ B และไดร้บัคดัเลือกใหเ้ขา้แคมป์เก็บตวันักกีฬาทีมชาติท่ี
ประเทศเกาหลีเป็นเวลาสองเดือน 

 ตน้ขา้วไดเ้ขา้แขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทยในปี 2561  หลงัจากท่ีได ้
ลองเล่นเพียงหน่ึงวนั และไดเ้หรียญเงินกบัเหรียญทองแดงจากสองรายการท่ีลงแขง่ ผลการแขง่ขนัท า
ใหต้น้ขา้วไดร้บัการคดัตวัเพ่ือไปฝึกซอ้มเเละเเขง่ขนักีฬา Cross-country ski และ Alpine ski 
เม่ือตน้ปี 2562 ท่ีประเทศอิตาลี ซึง่นับเป็นคร ัง้สองท่ีตน้ขา้วไดส้กีบนหิมะจริง โดยไดไ้ปแขง่สกี 
Cross country ในกีฬานักเรียนเอเซยีฤดูหนาวท่ีประเทศรสัเซยีในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2562  

 เน่ืองจากสมาคมเห็นว่าตน้ขา้วมีความสามารถดา้นการสกี Alpine ดว้ย อีกทัง้ยงัมี
ความมุ่งมัน่และวินัยในการฝึกซอ้ม ตน้ขา้วจึงไดร้บัการคดัเลือกเขา้มาในทีม Alpine เยาวชนเพ่ือ
เตรียมตวัไปแขง่โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวในเดือนมกราคม 2563 หลงัการฝึกซอ้มและแขง่ขนัเก็บ
คะแนนอย่างหนักท่ีนิวซแีลนดแ์ละอิตาลี ในท่ีสุดตน้ขา้วก็ qualify เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกเยาวชนฤดู
หนาวท่ีโลซานในเดือนมกราคม 2563 

 

นักกีฬา Alpine มีชือ่เล่นว่า 
"ตน้ขา้ว" ปัจจบุนัอาย ุ 17 ปี ก าลงั
ศึกษาระดบัช ัน้ ม.ปลาย การศึกษา
ทางไกล กรงุเทพมหานคร เดิมเป็น
นักกีฬาโรลเลอรส์เก็ตท่ีไดร้บัรางวลั
มากมาย รวมทัง้ไดร้บัโล่หเ์กียรติคณุ
หลายครัง้ เชน่ โล่หนั์กกีฬาดีเด่น
ประจ าปี 2559 จ.สงขลา โล่หนั์กกีฬา
ดีเด่นส านักนายกรฐัมนตรี ปี 2560 
และ 2561 เป็นตน้ 
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นางสาวพิมศิริลกัษณ ์ สายถิ่น    (Pimsirilak Saytin) 

                

นักกีฬา Alpine มีชือ่เล่นว่า "ปเูป้" ปัจจบุนัอาย ุ 18 ปี ก าลงัศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียน วชริาลยั 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ปเูป้ไม่เคยเป็นนักกีฬาและไม่มีพืน้ฐานกีฬาอะไรมาก่อนเลยเพราะมุ่งเนน้การเรียน
หนังสือ โดยเคยไปร่วมประชมุระดบันานาชาติขององคก์ารสหประชาชาติในนามตวัเเทนประเทศไทย
ท่ีประเทศมาเลเซยีในปี 2560 

จดุเริ่มตน้ของการเริ่มเล่นสกี คือเพ่ือนในโรงเรียนชวนไปเล่นโรลเลอรส์กี แมว่้าปเูป้ไม่ไดมี้
ความถนัดดา้นกีฬาเลย แต่พอมาเล่นโรลเลอรส์กีและมีโคช้คอยสอนเล่นดว้ย ก็รูสึ้กสนุกและชอบใน
กีฬาชนิดน้ี จึงไดไ้ปร่วมแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทยในปี 2561 ผลการแขง่ขนัท า
ใหปู้เป้ไดร้บัการคดัตวัเพ่ือไปฝึกซอ้มเเละเเขง่ขนักีฬา Cross-country ski และ Alpine ski เม่ือ
ตน้ปี 2562 ท่ีประเทศอิตาลี ซึง่นับเป็นคร ัง้แรกท่ีปูเป้ไดส้กีบนหิมะจริง โดยไดไ้ปแขง่สกี Cross 
country ในกีฬานักเรียนเอเซยีฤดูหนาวท่ีประเทศรสัเซยีในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2562  

ปเูป้ ชอบ Alpine ski มากกว่า Cross country เพราะเป็นกีฬาท่ีทา้ทาย ใชท้กัษะเยอะ
มาก ตอ้งมีความกลา้และความฉลาดในเวลาเดียวกนั และตอ้งเป็นคนท่ีตดัสินใจไดร้วดเร็ว เพราะ
เป็นกีฬาท่ีอาศยัและวดักนัท่ีความเร็ว สมาคมเห็นว่าปเูป้ามีความสามารถดา้นการสกี Alpine อีก
ทัง้ยงัมีความมุ่งมัน่และวินัยในการฝึกซอ้ม  ปเูป้จึงไดร้บัการคดัเลือกเขา้มาในทีม Alpine เยาวชน
เพ่ือเตรียมตวัไปแขง่โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวในเดือนมกราคม 2563 เป็นท่ีน่าเสียดายว่าหลงัการ
ฝึกซอ้มและแขง่ขนัเก็บคะแนนอย่างหนักท่ีนิวซแีลนดแ์ละอิตาลี และคะแนนการแขง่ขนั FIS ของปเูป้
ก็ดีขึน้ตามล าดบั ปูเป้ไม่ qualify เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวท่ีโลซานในเดือนมกราคม 
2563 เน่ืองจากประเทศไทยมีโควตา้ Alpine หญิงเพียงท่ีเดียว แต่อย่างนอ้ยปูเป้ก็ไดพิ้สจูนว่์า
เด็กไทยท่ีไม่เคยมีพืน้ฐานกีฬาอะไรมาก่อนเลย และเป็นประเทศท่ีไม่มีหิมะก็สามารถท่ีจะพฒันา
ตวัเองและสรา้งประวติัศาสตรใ์หป้ระเทศไทยได ้
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นายลุค เคอชไมยร ์ (Luke Kirchmayr) 

ลคุ นักกีฬา alpine ชายวยั 16 ปี คณุแม่เป็นคนไทยบา้นเดิมอยู่กรงุเทพ คณุพ่อเป็นชาว
ออสเตรีย ปัจจบุนัอาศยัอยู่ท่ี Montana ประเทศสหรฐัอเมริกา และเรียนหนังสืออยู่ท่ีโรงเรียนระดบั 
junior highschool ท่ี Big Sky, Montana  

ลคุเริ่มแขง่ขนัสกีตัง้แต่อาย ุ 5 ขวบ จนถึงปัจจบุนั มีความชืน่ชอบและสนุกกบัการเล่นสกีมา
ตัง้แต่เริ่มเล่น จึงตัง้ใจฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอตลอดปี โดยหนา้หนาวจะฝึกสกีเกือบทกุวนั และหนา้
รอ้นจะพฒันาดว้ยกีฬาประเภทอื่นๆ เชน่  Mountain Biking, Rollerblading, Unicycling, 
Weight Lifting เป็นตน้ ซึง่เป็นกีฬาท่ีสามารถท าไดไ้ม่ว่าลคุจะอยู่เขตประเทศหนาวหรือรอ้น 
สามารถฝึกไดต้อนอยู่ประเทศไทย ลคุรกัประเทศไทย และพยายามหาโอกาสมาไทยใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
โอกาสอ านวยเพราะชอบชายทะเลท่ีประเทศไทยอย่างมาก 

ในปี พ.ศ 2559 ลคุอาย ุ 11 ปี ไดมี้โอกาสแขง่ขนัสกีชงิแชมป์ Western Reginal รวม
นักกีฬาทกุรฐัในภาคตะวนัตกของสหรฐัอเมริกา ซึง่ลคุ ควา้โล่รางวลั ต าแหน่งท่ี 1 จากจ านวน
นักกีฬาชายเขา้แขง่ขนัถึง  98  คน ท่ามกลางนักแขง่สกีอาย ุ 9 - 14 ปี ซึง่ไม่มีใครคาคคิดว่า 
เด็กไทยอาย ุ 11 ปี สามารถควา้ต าแหน่งน้ีได ้ การชนะคร ัง้น้ีจึงเป็นแรงบนัดาลใจใหลุ้คยงัคงเป็นนัก
แขง่สกีและฝึกฝนพฒันาจนถึงทุกวนัน้ี 

ในปี พ. ศ. 2563 อาย ุ 15  ปี ลคุไดร้บัรางวลัชนะเลิศของ Gold Cup เน่ืองจากท าสถิติ
การแขง่ขนัสกีตลอดปี 2563 ไดดี้ท่ีสุด ผลรวมจากนักกีฬาทุกรฐัในภาคตะวนัตกของสหรฐัอเมริกา
เพราะลุคชนะเหรียญทอง 11 คร ัง้จากการแขง่ทัง้หมด 13 ครัง้  

ลคุ มีความใฝ่ฝันอยากไดมี้โอกาสแขง่ขนัสกี Junior World Championship 2021 ท่ีจะ
จดัขึน้ท่ีประเทศ Bulgaria  และความใฝ่ฝันสงูสุดคือ การแขง่สกี Olympic ในนามประเทศไทย 
ในอนาคต 
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ด.ช. ลภัวชัร ์ ชยาเมธิสุรตัน ์ (TJ)  (Lubpawath Chayametisurat)  
 

 
 

หลงัจากจบกิจกรรมน้ี ครอบครวัไดมี้โอกาสพา TJ ไปคดัตวัเพ่ือเขา้รบัการสนับสนุนจากสโมสร 
Oze Tokura Snow Sports Club ณ เมืองคาตาชนิะ จงัหวดักุนมะ เป็นเวลา 5 วนั และไดร้บั
การตอบรบั ใหม้าฝึกภายใตก้ารควบคมุดูแลของ คณุ ฟูมิคาซ ึ ฮากิวาระ อดีตผูจ้ดัการทีมชาติส
โนวบ์อรด์ชดุโอลิมปิกของญี่ปุ่ น 
ปี 2562 เขา้รบัการฝึกอย่างต่อเน่ืองในระดบั Pro Course ทัง้ในและนอกฤดกูาล โดยในชว่งหนา้
รอ้นก็ฝึกซอ้มกบัพรมสกี เพ่ือฝึกการควบคมุการทรงตวัขณะกระโดดลอยตวัในอากาศ และพอเขา้
หนา้หนาว นอ้งทีเจก็จะฝึกกบัสนามหิมะจริง และมีโอกาสเขา้ร่วมการแขง่ขนัจนไดร้บัรางวลัเหรียญ
ทองประเภท ประเภท Slopestyle และรางวลัเหรียญเงิน ประเภท Big Air ในรายการ Oze 
Tokura Open 2019 ในรุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี  
ปี 2563 สามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนัของสมาพนัธส์กีนานาชาติ (FIS) ไดต้ามเกณฑอ์าย ุ และอยู่
ในชว่งของการเก็บคะแนน เพ่ือเขา้ร่วมการแขง่ขนัคดัเลือกในระดบั Junior World Cup และ 
World Cup ต่อไป  

                                             

เด็กชายลภัวชัร ์ ชือ่เล่น TJ อายุ 14 ปี นักกีฬาผูมี้
ความฝันทีจ่ะไปแขง่โอลิมปิกตัง้แต่อาย ุ 10 ปี ปัจจบุนัฝึกซอ้มอยู่
กบัทีมนักกีฬาญีปุ่่ น ณ เมือง Oze โดยนอ้ง TJ ฝึกซอ้มวนัละ
มากกว่า 5 ชม. โดยมีโคช้ชาวญี ีปุ่่ นเป็นผูค้วบคมุการฝึกซอ้ม 
ในชว่งหนา้รอ้นก็ฝึกซอ้มกบัพรมสกี  
ปัจจบุนั TJ ก าลงัศึกษาในระดบัช ัน้มธัยมศึกษา ปีท่ี 2 จดั
การศึกษาโดยครอบครวั สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลาเขต 1 เป็นนักกีฬาฟรีสไตลส์โนวบ์อรด์
ประเภท Slopestyle และ BigAir  
ปี 2561 TJ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม Boot Camp รุ่น 1 ท่ีสมาคม
กีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยจดัขึน้ ณ เมือง อะซาฮิ
กาว่า ประเทศ ญี่ปุ่ น จากกิจกรรมน้ีเป็นแรงบนัดาลใจท่ีท าให ้
TJ อยากเป็นนักกีฬาอาชพี 
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นายเจเรม่ีย ์ ภูมิน คนอร ์(Jérémy Phoumine Knoerr) 

เจเรม่ีย ์อาย ุ 17 ปี นักกีฬาสกีภเูขา คณุแม่มาจากจงัหวดัตรงั คณุพ่อเป็นชาวสวิส บา้น
อยู่ท่ีหมู่บา้น  Troistorrents ในต าบล Val d'Illiez ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  แต่กลบัมาเย่ียม
บา้นท่ีจงัหวดัตรงัทุก 2 ปี และเคยบวชเณรในปี 2557 เจเรม่ียเ์ล่นสกีมาตัง้แต่เด็กกบัคณุพ่อ ทัง้สกี 
alpine และสกีภเูขา (ski mountaineering/ski touring) ซึง่หมายความว่าเจเรม่ียแ์ขง็แรงมาก
เพราะตอ้งเดินขึน้เขาเพ่ือสกีลงมา โดยเจเรม่ียเ์ขา้แขง่ขนัสกีภเูขาคร ัง้แรกเม่ือปี 2013 และเขา้
แขง่ขนัสกีคร ัง้ส าคญัคร ัง้แรกในปี 2559 คือ “Patrouille des Glaciers” (Youth Patrol) 
หลงัจากน้ันเจเรม่ียก็์เขา้ร่วมการแขง่ขนัอื่นๆมาโดยตลอด แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าเจเรม่ียไ์ม่ 
qualify ส าหรบัโอลิมปิกเยาวชนฤดหูนาวในปี 2020 นอกจากจะเป็นนักกีฬาสกีแลว้ เจเรม่ียย์งัเป็น
นักฟุตบอลในทีมของหมู่บา้น  FC Troistorrents in the Junior A team และนักกีฬาว่ิงซึง่เขา้
แขง่ขนัหลายครัง้  

ปัจจบุนัเจเรม่ียศึ์กษาวิชาการบริหารธรุกิจท่ี Monthey และหวงัว่าจะเขา้เรียนในระดบั
มหาวิทยาลยัต่อไป เม่ือเรียนจบแลว้ อยากจะเป็นนักขา่วกีฬา ในสถานีโทรทศันห์รือวิทยุ   
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จ านวนนกักีฬา ชมรมกีฬาและบคุลากรกีฬา 

สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยมีสมาชกิท่ีส่ือสารกนัผ่านส่ือ Online รวมกนั
กว่าหน่ึงพนัคนท่ีสนใจและเล่นกีฬาชนิดน้ี ซึง่มีการรวมตวักนัตามสกีรีสอรท์ในต่างประเทศชว่งหนา้
หนาว ส่วนในชว่งหนา้รอ้น ก็จะมีการจดักิจกรรมโรลเลอรส์กีหรือการซอ้มบนลานสกีเทียม เพ่ือเป็น
การฝึกซอ้มและเตรียมตวัส าหรบัชว่งฤดูหนาว โดยในปัจจบุนัมีชมรมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ 2 แห่งท่ี
เป็นสมาชกิสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ชมรม  Thai Ski and 
Snowboard Club (TSSC) และชมรม Thai Snow Sport Club of Australia และมีชมรมกีฬา
โรลเลอรส์กีใน 15 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรงุเทพ นนทบรุี สมุทรปราการ ระยอง ตราด บรุีรมัย ์ ศรีสะเกษ 
ขอนแก่น อบุลราชธานี ชมุพร สงขลา สรุาษฎรธ์านี กระบ่ี ล าปาง และเชยีงใหม่ 
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ผลงานการส่งแขง่ขนัและฝึกซอ้มทีส่ าคญั 

ล าดบั วนัท่ี เมือง รายการ 
1 กมุภาพนัธ ์2017  เมือง ซปัโปโร่ ประเทศญี่ปุ่ น Asian Winter Games  
2 สิงหาคม 2017  Solleftea สวีเดน Roller Ski World 

Championship  
3 พฤศจิกายน 2017 

พฤศจิกายน 2017 
 

ธนัวาคม 2017 
 

มกราคม 2018 
 

Stelvio, Ramsau, 
Tignes, World Cup ท่ี 
Ruka ประเทศฟินแลนด ์   
World Cup ท่ี Davos, 
Santa Caterina 
FIS Race ท่ี Campra, 
Lenzerheide 

ฝึกซอ้มและแขง่ขนั Cross 
Country ส าหรบัการ qualify 
OWG2018 

4 พฤศจิกายน-
ธนัวาคม 2017 
ธนัวาคม 2017 - 
มกราคม 2018 

Val Thorens, Kaabdalis, 
Solda, Suden และอื่นๆ 
Kolasin, Predazzo, 
Seefeld, Kranjska, Telfs, 
Abetone, Dobbiaco, 
Ravna Planina, Jahorina 

ฝึกซอ้มและแขง่ขนั FIS Race 
Alpine ส าหรบัการ qualify 
OWG2018  

5 กมุภาพนัธ ์2018  พยอ๊งชงั ประเทศเกาหลีใต ้ Olympic Winter Games 2018 

6 สิงหาคม,ตลุาคม 
2018 

กรงุเทพ, ชมุพร Rollerski ชงิชนะเลิศประเทศไทย 
2561 

7 พฤศจิกายน 2018 
-กมุภาพนัธ ์ 2019 

กรงุเทพ และอิตาลี  การพฒันานักกีฬาโรลเลอรส์กี
เยาวชนสู่นักกีฬาสกี 

8 กมุภาพนัธ ์ 2019 รสัเซยี กีฬานักเรียนเอเซยีฤดหูนาว 
9 มีนาคม 2019 รสัเซยี กีฬามหาวิทยาลยัโลกฤดหูนาว 

10 กรกฎาคม 2019 ชมุพร Roller ski ชงิชนะเลิศประเทศไทย 
2562 

11 สิงหาคม 2019 รสัเซยี โรลเลอรส์กี World Cup 
12 มีนาคม, สิงหาคม-

ธนัวาคม 2019 
เกาหลี, นิวซแีลนด ์ และ
อิตาลี  

ฝึกซอ้มและแขง่ขนั FIS Race 
ส าหรบัการ qualify โอลิมปิก
เยาวชนฤดหูนาว มกราคม 2020 

13 ธนัวาคม 2019-
กมุภาพนัธ ์ 2020 

จีน, ฝรัง่เศส,สวิตเซอรแ์ลนด,์ 
สาธารณรฐัเช็ก 

Ski Freestyle World Cup, FIS 
race 

14 ธนัวาคม 2019-
กมุภาพนัธ ์ 2020 

จีน,เกาหลี,อิตาลี,
สวิตเซอรแ์ลนด ์

Cross country FIS race 

15 มกราคม 2020 สวิตเซอรแ์ลนด ์ โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 
16 ม.ค-ก.พ. 2020 ญี่ปุ่ น,เกาหลี Snowboard 
17 มีนาคม 2020 นอรเ์วย ์ Junior World Championship 
18 สิงหาคม 2020 ศาลายา นครปฐม Rollerski ชงิชนะเลิศประเทศไทย 

2563 
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1. การแขง่ขนั เอเชยีนเกมสฤ์ดูหนาว 2017 ท่ีสปัโปโร่ ประเทศญ่ีปุ่น 

คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยมีมติ ดงัน้ี 

- Cross-country  
ใหส่้ง 1. นายมรรค จนัเหลือง เขา้แขง่ขนั Cross-country ชาย  

2. นางสาวคาเรน จนัเหลือง เขา้แขง่ขนั Cross-country หญิง 

- Alpine  
ใหส่้ง 1. นายโรเบิรต์ วรชยั ปินเซนท ์ เขา้แขง่ขนั Alpine ชาย 

2. นางสาวอาเล็กเซยี อาริสรา เชนเคล เขา้แขง่ขนั Alpine หญิง (ในท่ีสดุ
ตอ้งถอนตวัเน่ืองจากไดร้บับาดเจ็บก่อนการแขง่ขนัหน่ึงเดือน) 

 
                                  ผลการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

20-Feb-17 Sprint Classic (รอบ1) 7/24 7 เกาหลี ญีปุ่่ น จนี

21-Feb-17 15 Km Freestyle 13/27 124.06 4.36 10 คาซคัสถาน ญีปุ่่ น ญีปุ่่ น

23-Feb-17 10 km Classic 9/22 88.22 1.31 9 ญีปุ่่ น เกาหลี ญีปุ่่ น

26-Feb-17 30 km Freestyle MST 14/22 196.65 9.26 8 ญีปุ่่ น คาซคัสถาน คาซคัสถาน

ประเทศ

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของมรรค จนัเหลือง

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

20-Feb-17 Sprint Classic 15/18 232.91 0.19 7 จนี คาซคัสถาน ออสเตรเลยี

21-Feb-17 10 Km Freestyle 13/24 135.71 3.21 10 ญีปุ่่ น เกาหลี คาซคัสถาน

23-Feb-17 5 km Classic 9/23 102.01 0.5 9 ญีปุ่่ น คาซคัสถาน จนี

26-Feb-17 15 km Freestyle MST 11/24 137.94 2.49 8 ญีปุ่่ น เกาหลี จนี

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของคาเรน จนัเหลือง

ประเทศ

วนัท่ี รายการแข่ง ล าดบัท่ี คะแนน เวลามากกวา่#1 จ านวนประเทศ

FIS  (นาที.วินาที) ท่ีเข้าแข่งขนั ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3

22-Feb-17 Giant Slalom DNF/44 17 ญีปุ่่ น เกาหลี ญีปุ่่ น

25-Feb-17 Slalom 15/39 206.82 0.26 17 เกาหลี เกาหลี ญีปุ่่ น

26-Feb-17 Mogul DSQ/44 ญีปุ่่ น เกาหลี คาซคัสถาน

DNF = Did not finish; DSQ = Disqualify

ผลการแข่งขนั Asian Winter Games 2017 ของโรเบิรต์ วรชยั ปินเซนท์

ประเทศ
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มรรค จนัเหลือง 
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2. การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ท่ีเมืองพยอ๊งชงั ประเทศเกาหลีใต ้

2.1 สรุปผลการแข่ง Qualification Winter Olympic Games 2018 

ผลการแขง่ขนั FIS ของทีม Cross Country มีดงัน้ี 
นายมรรค จนัเหลือง (Mr. Mark Chanloung) คะแนน FIS ไดต้ามเกณฑ ์ มีสิทธิแขง่ 
Cross country ไดท้กุประเภท 
นางสาวคาเรน จนัเหลือง (Ms.Karen Chanloung) คะแนน FIS ไดต้ามเกณฑ ์ มีสิทธิ
แขง่ Cross country ไดเ้ฉพาะ Sprint และ 10 กิโลเมตร 
นายภทัร เพ็ชรศรีชยั (Mr. Pattara Phetrsrichai) คะแนน FIS ต ่ากว่าเกณฑ ์ ไม่มีสิทธิ
เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2018 
 
ผลการแขง่ขนั FIS ของทีม Alpine ชาย เป็นดงัน้ี 
นายนิโคล่า ซาโนน (Nicola Zanon) คะแนน FIS ไดต้ามเกณฑ ์ มีสิทธิแขง่ Alpine ไดท้ ัง้ 
GS และ SL 
นายโรเบิรต์ วรชยั ปินเซนต ์ (Mr. Robert Worachai Pinsent) คะแนน FIS ต ่ากว่า
เกณฑ ์ ไม่มีสิทธิเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2018  

ผลการแขง่ขนั FIS ของทีม Alpine หญิง เป็นดงัน้ี 
นางสาวอาเล็กเซียร ์ อาริสรา เชนเคล (Ms. Alexia  ArisarahSchenkel) มีคะแนน 
FIS ตามเกณฑ ์มีสิทธิแขง่ Alpine ไดท้ ัง้ GS และ SL  
นางสาว วาเนสซา่ เมย ์ ตนั วรรณกร (Vanessa-Mae Tan Vanakorn) คะแนน FIS 
ต ่ากว่าเกณฑ ์ ไม่มีสิทธิเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2018 ไม่ว่าจะตดัคะแนนในวนัท่ี 14 หรือ 
21 มกราคม 2018         

Paul Vieuxtemps นักกีฬา Freestyle ท่ีสมาคมฯใหก้ารสนับสนุนเขา้แขง่ขนัเพ่ือเก็บ
คะแนน หลงัจากท่ีไดค้ะแนนดีมากในการแขง่ขนั Big Air ปรากฏว่าไดร้บับาดเจ็บจึงไม่
สามารถแขง่ขนั Slopestyle ได ้ ทัง้น้ี เป็นท่ีน่าเสียดายว่าในการแขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 
2018 ไม่มีการแขง่ประเภท Big Air 

 

2.2 ผลการแขง่ขนัโอลิมปิกเกมสฤ์ดูหนาว 2018 ที่เมืองพยอ๊งชงั  

Alpine Ski Team ล าดบัออก 
Start 

ผลการแขง่ขนั 

1 Alexia SCHENKEL - Ladies' Giant Slalom 
นักแขง่ทัง้หมด 81 คน DNF ทัง้หมด 11 คน  
DNS 2 คน Disqualify 1 คน 

75/81 DNF  

2 Alexia SCHENKEL - Ladies' Slalom 
นักกีฬา 78 คน DNF ทัง้หมด 19 คน 

76/78 DNF 

3 Nicola ZANON - Men's Giant Slalom 
นักแขง่ทัง้หมด 110 คน DNF ทัง้หมด 21 คน  
DNS 1 คน Disqualify 3 คน 

94/110 DNF 

4 Nicola ZANON - Men's Slalom 
นักแขง่ทัง้หมด 108 คน DNF ทัง้หมด 54 คน  
DNS 2 คน  

93/108 DNS 
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นักกีฬา Alpine ตัง้ใจท าผลงานอย่างเต็มท่ี แต่ดว้ยสภาพสนามท่ีมีความยากมาก จึงท าให ้
นักกีฬา DNF (Did not finish) จ านวนมากเชน่กนั โดยผลงานในชว่งจบัเวลา set แรกน้ันตาม
นักกีฬาเหรียญทองเพียงแค่ ไม่ถึง 2 วินาที และในชว่งท่ีสอง ตามอยู่ 4 วินาทีกว่าๆ ซึง่ทีมไทยเชือ่
ว่าเราจะสามารถพฒันานักกีฬาใหมี้โอกาสสงูขึน้ต่อไป และในขณะเดียวกนัดว้ยผลงานท่ีไดใ้นครัง้น้ี 
ทีม Alpine มัน่ใจว่าจะสามารถท าผลงานไดดี้กว่าเดิมในการแขง่ขนั Asian Winter Games 

Cross Country Ski Team ล าดบัออก 
Start 

ผลการ
แขง่ขนั 

ล าดบั Asia 

1 Mark CHANLOUNG - Men's 15km Free 98/119 79/119 6th  

2 Karen CHANLOUNG - Ladies' 10km Free 78/90 82/90 7th 

3 Mark CHANLOUNG - Men's Sprint Classic 58/79 57/79 4th 

4 Mark CHANLOUNG - Men's 50km Mass 
Start Classic 

70/71 62/71 lapped 

 

ผลงานของทีม Cross Country ก็ท าผลงานไดอ้ย่างยอดเย่ียม โดยการท าผลคะแนนได ้
ดีกว่าล าดบัปล่อยตวัไดห้ลายรายการ ถือเป็นการสรา้งความเชือ่มั่นใหก้บัทีมเป็นอย่างมาก และทีม 
Cross Country ก็มัน่ใจว่าจะสามารถควา้เหรียญในการแขง่ขนั Asian Winter Games ในครัง้
ต่อไปได ้

โดยสรุปแลว้ถือว่าเป็นการแขง่ขนัท่ีท าใหท้ ัง้นักกีฬาและทีมสนับสนุนไดเ้รียนรูแ้ละไดร้บั
ประสบการณอ์นัมีค่าเป็นอย่างมาก และทางสมาคมฯ เองจะตัง้ใจพฒันานักกีฬาต่อไปรวมถึงการสรา้ง
โอกาสใหก้บันักกีฬาใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ดว้ย 

  
มรรค จนัเหลือง, Pyeongchang 2018 
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3. การแขง่ขนัโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจ าปี 2561-63  

ในชว่งปี 2561-63 มีการแขง่ขนัโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย 4 ครัง้ 

3.1 ครัง้ที่ 1 กรุงเทพ สิงหาคม 2561 

ก าหนดการแขง่ขนั วนัท่ี 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ราชมงัคลากีฬาสถาน การกีฬา
แห่งประเทศไทย กทม. ด าเนินการโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย ประเภทการ
แขง่ขนั: ต ่ากว่า 10 ปี, 10-14 ปี และ 20 ปีขึน้ไป ชาย-หญิง ประเภท Interval Start 1 km 
และ Mass Start 3 km มีนักกีฬาไทยเขา้ร่วมการแขง่ขนั 55 คน  

3.2 ครัง้ที่ 2 ชมุพร (FIS Race) ตุลาคม 2561 

ก าหนดการแขง่ขนั วนัท่ี 25-28 ตุลาคม 2561 ณ ถนนหนา้หาดทุ่งววัแล่น อ.ปะทิว 
จงัหวดั ชมุพร ด าเนินการโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัจงัหวดัชมุพร 
สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัชมุพร และการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัชมุพร มีนักกีฬาไทยเขา้ร่วมการ
แขง่ขนั 89 คน จาก 40 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย และมีนักกีฬาต่างชาติเขา้ร่วมการแขง่ขนั 2 คน 
และเน่ืองจากเป็นการแขง่ขนัภายใต ้ FIS จึงมีผูต้ดัสินจาก FIS  2 คน 

3.3 ครัง้ที่ 3 ชมุพร (FIS Race) กรกฎาคม 2562 

ก าหนดการแขง่ขนัท่ีอ าเภอปะทิว จงัหวดัชมุพรในชว่ง 27-28 กรกฎาคม 2562 ซึง่
นอกจากจะเป็น FIS Race แลว้ ยงัเป็นการแขง่ขนัเพ่ือคดัเลือกนักกีฬาเยาวชนเพ่ือไปแขง่โอลิมปิก
เยาวชนฤดหูนาวท่ีโลซานในเดือนมกราคม 2563 อีกดว้ย โดยมีนักกีฬาท่ีเขา้แขง่ขนัทัง้หมด 109 
คน เป็นต่างชาติ 3 คน 

ต่างชาติ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 
Ecuador 1 คน 
Italy 1 คน 
Malaysia 1 คน 
 

กรุงเทพฯ 14 คน 
นครนายก 1 คน 
นนทบรีุ 3 คน 
ระยอง 2 คน 
สมุทรปราการ 15 
คน 
 

ประจวบคีรีขนัธ ์ 1 
คน 
 

บรีุรมัย ์ 10 คน 
ยโสธร 5 คน 
ศรีสะเกษ 7 คน 
อดุรธานี 1 คน 
เลย 1 คน 
 

กระบ่ี 9 คน 
ชมุพร 33 คน 
สงขลา 2 คน 
 

เชยีงใหม่ 2 คน 
 

รวมทัง้สิน้ 3 คน รวมทัง้สิน้ 35 คน รวมทัง้สิน้ 1 คน รวมทัง้สิน้ 24 คน รวมทัง้สิน้ 44 คน รวมทัง้สิน้ 2 คน 
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  3.4 ครัง้ที่ 4 ศาลายา นครปฐม สิงหาคม 2563 

ก าหนดการแขง่ขนั วนัท่ี 28 – 29 สิงหาคม 2563 ณ ถนนบริเวณสนามฝ่ังสนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ประเภทการแขง่ขนั 

รุ่น ปีเกิด Sprint C Interval Start C กลุ่มปล่อยตัว 

เด็กเล็ก ชาย/หญิง – 8 เกิดปี 2555 (2012) เป็นต้นไป 400 เมตร 1.2 กิมลเมตร  กลุ่ม 1 

จูเนียร์ดี (Jr.D) ชาย/หญิง D 9-10 2553-2554 (2010-2011) 400 เมตร 2.1 กิมลเมตร  กลุ่ม 1 

จูเนียร์ซี (Jr.C) ชาย/หญิง C 11-12 2551-2552 (2008-2009) 400 เมตร 2.1 กิมลเมตร  กลุ่ม 1 

จูเนียร์บี (Jr.B) ชาย/หญิง B 13-14 2549-2550 (2006-2007) 400 เมตร 2 .4 กิมลเมตร กลุ่ม 2 

จูเนียร์เอ (Jr.A) ชาย A 15-16 2547-2548 (2004-2005) 600 เมตร 1 1 กิมลเมตร*  กลุ่ม 4 

จูเนียร์เอ (Jr.A) หญิง A 15-16 2547-2548 (2004-2005) 600 เมตร 6 กิมลเมตร*  กลุ่ม 3 

ซีเนียร์บี (Sr.B) ชาย B 17-18 2545-2546 (2002-2003) 600 เมตร 21 กิมลเมตร*  กลุ่ม 4 

ซีเนียร์บี (Sr.B) หญิง B 17-18 2545-2546 (2002-2003) 600 เมตร 6 กิมลเมตร*  กลุ่ม 3 

ซีเนียร์เอ (Sr.A) ชาย SA 18+ เกิดปี 2544/2001 และก่อนหน้า 600 เมตร 21 กิมลเมตร*  กลุ่ม 4 

+ซีเนียร์เอ (Sr.A) หญิง SA 18+ เกิดปี 2544/2001 และก่อนหน้า 600 เมตร 6 กิมลเมตร*  กลุ่ม 3 

คัดตัวนักกีฬาทีมชาติรายการ Teipei 2020 Children 2006-2010 400/600 1.2/2.4กิมลเมตร  

คัดตัวนักกีฬาทีมชาติรายการ Teipei 2020  Children 2006-2010 400/600 1.2/2.4กิมลเมตร  

FIS Race Ladies คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ  Junior2001-2005 600 เมตร 6 กิมลเมตร*   

FIS Race Men คัดตัวนักกีฬาทีมชาติ Junior2001-2005 600 เมตร 1 1 กิมลเมตร*   

หมายเหตุ:รายการแข่ง รุ่นอายุ 9–14 ปี และ 15–18 ปี ทั้งชายและหญิง ให้ถือเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งขันที่                     
ประเทศไต้หวัน ในรายการ Roller Ski FIS Race City Cup Taipei 2020 มดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้สิทธิเป็น
ตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันรวม จ านวน 10 คน  
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  มีนักกีฬาท่ีเขา้แขง่ขนัทัง้หมด 94 คน เป็นต่างชาติ 1 คน 

ต่างชาติ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 
1 คน 
 

กรุงเทพฯ 20 คน 
ฉะเชงิเทรา 1 คน 
ระยอง 5 คน 
สมุทรปราการ 1 
คน 
 

ราชบรีุ 1 คน 
 

ศรีสะเกษ 14 คน 
 

กระบ่ี 10 คน 
ชมุพร 20 คน 
สงขลา 2 คน 
สรุาษฎร ์ 8 คน 
ปัตตานี 2 คน 

เชยีงใหม่ 9 คน 
 

รวมทัง้สิน้ 1 คน รวมทัง้สิน้ 27 คน รวมทัง้สิน้ 1 คน รวมทัง้สิน้ 14 คน รวมทัง้สิน้ 42 คน รวมทัง้สิน้ 9 คน 
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4. การพฒันานกักีฬาโรลเลอรส์กีเยาวชนสู่นกักีฬาสกรีะดบันานาชาต ิ

สมาคมพบว่าเราสามารถพฒันานักกีฬาสกีไดจ้ากนักกีฬาโรลเลอรส์กี เพราะกีฬาโรลเลอร ์
สกี มีลกัษณะเหมือนกีฬาสกี Cross country แต่ใชส้นามแขง่ขนับนพืน้ถนน ในการพฒันา
นักกีฬาโรลเลอรส์กีเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาสกีน้ัน สมาคมฯไดด้ าเนินการการตามข ัน้ตอนดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกโรลเลอรส์กี 
2. จดัการอบรมกรรมการตดัสินการแขง่ขนัและผูฝึ้กซอ้มกีฬาโรลเลอรส์กี 
3. จดัการแขง่ขนัโรลเลอรส์กีเพ่ือคดัเลือกนักกีฬาท่ีเก่งท่ีสุด มีการจดั 4 ครัง้ในปี 2561-63  

โดยการจดั 2 ครัง้ท่ีจงัหวดัชมุพร เป็นการจดัภายใตส้หพนัธกี์ฬาสกีสากล (FIS)  
4. การแขง่ขนัโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทยครัง้ท่ีสองท่ีจงัหวดัชมุพรไดค้ดัเลือกนักกีฬา

เยาวชนท่ีเก่งท่ีสดุ 12 คนเป็นชาย 6 คนและหญิง 6 คนซึง่มีอายุท่ีเขา้เกณฑท่ี์จะไปแขง่
โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวในปี 2020 ท่ีโลซาน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

5. จดัการฝึกซอ้มโรลเลอรส์กี การเตรียมร่างกายใหแ้ขง็แรงและการฝึกซอ้มบนลานสกีเทียม
ท๋ี Slope Monster บางแค โดยครฝึูกของสมาคมฯในชว่งพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 
2561 

6. พานักกีฬาเยาวชนทัง้ 12 คนไปสกีบนหิมะจริงท่ีประเทศอิตาลีในเดือนมกราคม 2562 
โดย 10 คนนับเป็นการสกีคร ัง้แรกในชวิีต การฝึกซอ้มไดผ้ลดีเกินความคาดหมาย 
นักกีฬาเยาวชนสามารถเรียนรูก้ารสกีไดอ้ย่างรวดเร็วและภายในหน่ึงสปัดาหส์ามารถสกี
ไดดี้กว่าผูท่ี้เล่นสกีมาแลว้หลายปี 

7. ส่งนักกีฬาเยาวชนทัง้ 12 คนเขา้แขง่ขนักีฬานักเรียนเอเซยีฤดหูนาวท่ีประเทศรสัเซยีใน
เดือนกมุภาพนัธ ์ 2562 

8. ในการฝึกซอ้ม สมาคมฯ มองเห็นโอกาสท่ีจะฝึกนักกีฬา Alpine ไปดว้ย จึงไดแ้บ่ง
นักกีฬาบางส่วนไปฝึก Alpine Ski ดว้ย ซึง่กีฬา Alpine Ski น้ีเป็นกีฬาความเร็ว และ
ความกลา้ ซึง่ถือว่าฝึกยากกว่า Cross Country ค่อนขา้งมาก 

 

4.1 การคดัเลือกนักกีฬา 

จากการแขง่ขนัโรลเลอรส์กีท่ีจงัหวดัชมุพรไดมี้การคดัเลือกนักกีฬา 12 คนเพ่ือไปฝึกสกี
และส่งเขา้แขง่ขนักีฬานักเรียนเอเซยีฤดหูนาวท่ี ยจูโน-สาคาลิน รสัเซยี ในเดือนกมุภาพนัธ ์
2562 โดยเป็นนักกีฬาจากโรงเรียนในจงัหวดัชมุพร 4 คน จงัหวดัเชยีงใหม่ 2 คน และจงัหวดั
ปทมุธานี สมุทรปราการ นครราชสีมาและกรงุเทพจงัหวดัละ 1 คน โดยมีนักกีฬาเพียง 2 คนท่ี
เคยเล่นสกีมาก่อน ส่วนนักกีฬาอีก 10 คนไม่เคยแมแ้ต่เห็นหิมะจริงมาก่อนในชวิีต ทัง้น้ีนักกีฬา
ท่ีไดร้บัการคดัเลือกจะเป็นนักกีฬาท่ีเกิดในชว่ง 17 กมุภาพนัธ ์ 2545-31 ธนัวาคม 2546 
เพ่ือใหมี้คณุสมบติัท่ีจะเขา้แขง่ขนักีฬานักเรียนเอเซยีฤดหูนาว 2019 และโอลิมปิกเยาวชนฤดู
หนาวในปี 2020 ได ้
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4.2 การฝึกซอ้มบนลานสกีเทียมและการเตรียมความพรอ้มของร่างกายกอ่นการเดินทาง
ไปฝึกการเล่นสกีบนหิมะจริง 

     นักกีฬาท่ีไดร้บัการคดัเลือก 12 คนไดร้บัการฝึกอย่างหนักโดยครฝึูกของสมาคมในชว่งวนัหยุด
ในชว่งพฤศจิกายน 2561 - ตน้เดือนมกราคม 2562 ทัง้การเล่นโรลเลอรส์กี การออกก าลงักาย 
การว่ิง และการฝึกบนลานสกีเทียมท่ี Slope Monster  

         
  

       

   

                          การฝึกซอ้มบนลานสกีเทียมที ่Slope Monster บางแค                     

ชือ่นามสกลุ โรงเรยีน

นายณัฐวฒุ ิ หรัินรัตน ์ (ณัฐ) ไทยรัฐวทิยา 78 (วดัสามัคคชียั), ชมุพร

นายภคนิ เล็กอทัุย (โชกนุ) วารเีชยีงใหมอ่นิเตอรเ์นชัน่แนล, เชยีงใหม่

นายสรุเชษฐ ์ เพิม่ผล (เฟิรสท)์ วทิยาลยั อรรถวทิยพ์ณชิยการ, สมทุรปราการ
นายปรเมษฐ ์ ชมภ ู (มอส) วดัราชบพธิ 3, กรงุเทพ

นายสราวฒุ ิ เกดิสนิ (โก)้ ศรยีาภัย 2, ชมุพร

นายรังสมิันตุ ์ เวทยายงค ์ เตย้) ปะทวิวทิยา, ชมุพร

น.ส. ดวงกมล หดีชนา (ฟาง) ไทยรัฐวทิยา 78 (วดัสามัคคชียั), ชมุพร

น.ส. อษุณา กรรพุมมาลย ์ (มิง้ค)์ สรุนารวีทิยา, นครราชสมีา

น.ส. ณชิกานต ์ จนุิพันธุ ์ (ตน้ขา้ว) กศน คลองเตย, กรงุเทพ

น.ส. แพรวชมพู ลิม้ปิยะศรสีกลุ (แพรว) สารสาสนว์เิทศเชยีงใหม,่ เชยีงใหม่

น.ส. สรธร พริณุรัตน ์ (เจน) ฤทธยิะวรรณาลยั 2, ปทุมธานี

น.ศ. พมิศริลิกัษณ์ สายถิน่ (ปเูป้) สารสาสนว์เิทศเชยีงใหม,่ เชยีงใหม่

นกักฬีาสกเียาวชนทีจ่ะไปแขง่กฬีานกัเรยีนเอเซยีฤดหูนาวทีร่สัเซยี กมุภาพนัธ ์2562
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4.3 การเกบ็ตวัและฝึกซอ้มสกีบนหิมะจริงที่ประเทศอิตาลี มกราคม 2562 

        เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มของนักกีฬาชดุน้ี ทางสมาคมไดจ้ดัใหมี้การเก็บตวั และ
ฝึกซอ้มสกีทัง้ Cross country และ Alpine บนหิมะจริงท่ีเมือง Gressoney ประเทศอิตาลี 
ในชว่ง 10-29 มกราคม 2562 การฝึกซอ้มไดผ้ลดีเกินความคาดหมาย นักกีฬาเยาวชนสามารถ
เรียนรูก้ารสกีไดอ้ย่างรวดเร็วและภายในหน่ึงสปัดาหส์ามารถสกีไดดี้กว่าผูท่ี้สกีมาแลว้หลายปี  

     สมาคมฯจึงไดส่้งนักกีฬาเขา้แขง่ขนั Cross country ท่ี Sparenmoos ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ และ Saint Barthelemy ประเทศอิตาลี และการแขง่ขนั Alpine ท่ี 
Champoluc ประเทศอิตาลี ทัง้น้ีในการฝึกซอ้มมีครฝึูกทัง้ชาวอิตาลี และครฝึูกไทย ซึง่ไดแ้ก่ มรรค
และคาเรน จนัเหลือง นักกีฬาโอลิมปิก Cross country ทีมชาติไทย บญุจนัทร ์ จนัเหลือง พ่อ
ของมรรคและคาเรน สืบ ธาราสิริ และหรินาถ ศิริวรรณ กรรมการสมาคมฯ 
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                   Sparenmoos ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ มกราคม 2562 

  

การฝึกซอ้มที ่ Gressoney ประเทศอิตาลี 



 
 

ผลงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแหง่ประเทศไทย 2020  หน้า 55 จาก 121   

 

4.4. การแขง่ขนักีฬานักเรียนเอเซียฤดูหนาวที่รสัเซีย 8-17 กมุภาพนัธ ์ 2562 

นักกีฬาเยาวชนทัง้ 12 คนไดเ้ดินทางไปแขง่สกี Cross country ในกีฬานักเรียนเอเซยีฤดู
หนาว (The 1st Winter Children of Asia International Sports Games) ท่ี ยจูโน-สาคาลิน 
(Yuzhno-Sakhalinsk)  ประเทศรสัเซยี ในชว่ง 8-17 กมุภาพนัธ ์ 2562 
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ผลการแขง่ขนั Sprint 1.3 กิโลเมตร 
ท่ี 1 ผูช้ายท าเวลาได ้ 3.23 
อนัดบัทีมไทย 
ท่ี 1 ณัฐ 5.33 
ท่ี 2 โก ้ 5.49 
ท่ี 3 มอส 5.50 
ท่ี 4 โชกุน 6.21 
ท่ี 5 เตย้ 6.53 
ท่ี 6 เฟริส 7.10 

ท่ี 1 ผูห้ญิงท าเวลาได ้ 3.57 
อนัดบัทีมไทย 
ท่ี 1 ตน้ขา้ว 7.05 
ท่ี 2 ฟาง 7.16 
ท่ี 3 แพรว 7.20 
ท่ี 4 ปเูป้ 7.26 
ท่ี 5 มิงค ์ 7.29 
ท่ี 6 เจน 7.56 

 
ผลการแขง่ขนั Interval start  
ชาย 10 กิโลเมตร  
ท่ี 1 ผูช้ายท าเวลาได ้ 26.07 
อนัดบัทีมไทย 
ท่ี 1 มอส 51.51 
ท่ี 2 เฟริส 54.35 
ท่ี 3 ณัฐ 57.55 
ท่ี 4 โชกุน 62.13 
ท่ี 5 โก ้ 63.35 
ท่ี 6 เตย้ 64.55 

หญิง 5 กิโลเมตร 
ท่ี 1 ผูห้ญิงท าเวลาได ้ 16.36 
อนัดบัทีมไทย 
ท่ี 1 ตน้ขา้ว 31.47 
ท่ี 2 ฟาง 34.28 
ท่ี 3 แพรว 36.29 
ท่ี 4 มิงค ์ 36.30 
ท่ี 5 ปเูป้ 40.28 
ท่ี 6 เจน 40.52 
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4.5 การฝึกซอ้มและแขง่ขนัเพื่อเก็บคะแนน qualify โอลิมปิกเยาชนฤดูหนาว  

สมาคมฯไดค้ดันักกีฬาออกมา 5 คน จากทีมนักกีฬา 12 คน เพ่ือไป ฝึกซอ้มเพ่ือ qualify 
และไปแขง่โอลิมปิกเยาวชนฤดหูนาว (Youth Olympic Games: YOG) ท่ีโลซานในปี 2563 โดย
พิจารณาจากผลการฝึกซอ้มและแขง่ขนัท่ีอิตาลีและรสัเซยี ผลการแขง่ขนัท่ีเกาหลี (Cross 
country FIS race 9-10 มีนาคม 2562, Giant Slalom ในการแขง่ขนั 28th Asian Alpine 
Ski Championships 16-17 มีนาคม 2562 ท่ี Alpensia เกาหลี ตามค าเชญิของ Asian Ski 
Federation) และการแขง่ขนัโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทยครัง้ท่ี 3 ท่ีจงัหวดัชมุพรในชว่ง 
27-28 กรกฎาคม 2562 ประกอบดว้ย นักกีฬา 5 คนมีดงัน้ี  

 
นักกีฬา Ski Cross Country  
นาย สราวุฒิ เกิดสิน (นักกีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล จากจงัหวดั ชมุพร) 
น.ส. ดวงกมล หีดชนา (นักกีฬาฟุตบอล และ กรีฑา จากจงัหวดั ชมุพร) 
นักกีฬา Ski Alpine 
นาย ณัฐวฒิุ หิรนัรตัน ์ (นักกีฬาฟุตบอล, ฟุตซอล จากจงัหวดั ชมุพร) 
น.ส. ณิชกานต ์ จินุพนัธุ ์ (นักกีฬาโรลเลอรส์เก็ต จากจงัหวดัสงขลา) 
น.ส. พิมศิริลกัษณ ์ สายถ่ิน (ไม่มีพืน้ฐานดา้นกีฬา จากจงัหวดั เชยีงใหม่) 
 
โดยทัง้ 5 คนน้ีเป็นนักกีฬาโรลเลอรส์กีท่ีเพ่ิงเริ่มฝึกเล่นสกีบนหิมะจริงมาไดไ้ม่ถึง 1 ปี  

หลงัจากท่ีไดมี้การคดัตวั สมาคมไดจ้ดัแคมป์เตรียมร่างกายขึน้ในชว่งเดือน พฤษภาคม – 
มิถนุายน 2562 ในประเทศไทย  ต่อดว้ยการไปฝึกซอ้มและแขง่ขนัเพ่ือเก็บคะแนนท่ีประเทศ
นิวซแีลนด ์ (Cardrona และ Coronet Peak) ในชว่งเดือน กรกฎาคม - กนัยายน  2562 
จากน้ันกลบัมาฝึกร่างกายต่อท่ีประเทศไทย ในชว่งเดือนตุลาคม 2562 และเดินทางไปฝึกซอ้มและ
แขง่ขนัท่ีประเทศอิตาลี (Livigno, Santa Caterina ส าหรบัทีม Cross country และ Solda, 
Sulden-Solda, Pfelders ส าหรบัทีม Alpine) ต่อในชว่งพฤจิกายน -  ธนัวาคม 2562 

หลงัจากการฝึกซอ้มและแขง่ขนัอย่างต่อเน่ือง ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ซึง่ถือเป็นวนัประกาศ
ผล Qualify อย่างเป็นทางการ สมาคมไดร้บัขา่วดีว่าประเทศไทยสามารถ Qualify นักกีฬาได ้ 4 คน
ประกอบดว้ย 
 
นักกีฬา Ski Cross Country  
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 
น.ส. ดวงกมล หีดชนา  
https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-quotas-
list.html?listid=2020&sectorcode=cc 

นักกีฬา Ski Alpine 
นาย ณัฐวฒิุ หิรนัรตัน ์ 
น.ส. ณิชกานต ์ จินุพนัธุ ์ 
https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-quotas-
list.html?listid=2020&sectorcode=al 
 
       
 

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=CC&eventid=43672&seasoncode=2019
https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-quotas-list.html?listid=2020&sectorcode=cc
https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-quotas-list.html?listid=2020&sectorcode=cc
https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-quotas-list.html?listid=2020&sectorcode=al
https://www.fis-ski.com/DB/general/winter-youth-olympic-games-quotas-list.html?listid=2020&sectorcode=al
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   นักกีฬาทัง้ 4 คนน้ีจะไดเ้ขา้ร่วมมหกรรมกีฬาฤดหูนาวเยาวชนท่ีประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ ระหว่าง
วนัท่ี 9 - 22 มกราคม 2563 โดยเริ่มจาก Ski Alpine ทีจะแขง่ขนัในชว่ง 12 - 14 มกราคม 
2563 ณ เมือง Lausanne / Les Diablerets  และตามดว้ย Cross Country ในชว่ง 18 – 22 
มกราคม 2563 ณ Lausanne/Vallée de Joux          
                  

        

                       
ทีม Alpine ฝึกซอ้มและแขง่ที ่ Cardrona ภาพบนซา้ยคือครฝึูก Attilio Perona 

ทีม Cross country ฝึกซอ้มและแขง่ที ่ Cardrona โดยมี มรรค คาเรน และบญุจนัทร ์ จนัเหลืองเป็นครฝึูก 
 

      
 

ในการฝึกซอ้มน้ีสมาคมฯโชคดีมาก
ท่ีไดน้าย Attilio (Leo) Perona 
อดีตนักกีฬาสกี alpine และครฝึูก
ชาวอิตาลี ซึง่ปัจจบุนัมาท าธรุกิจอยู่
ท่ีพทัยามาเป็นครฝึูกของทีม 
alpine  
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มรรค และคาเรน จนัเหลือง ไดไ้ปชว่ยฝึกซอ้มนักกีฬาเยาวชน และเขา้การแขง่ขนั FIS Race ที ่
Cardrona ดว้ย 
 

              

 

               
 
ลคุ เคอชไ์มยร ์ มาร่วมฝึกซอ้มและแขง่ขนัที ่ Cardrona ดว้ย 
 

      
นอ้งทีเจก็มาฝึกซอ้มและแขง่ขนัสโนวบ์อรด์ที ่ Cardrona 
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ขา่วการแขง่ขนัของนักกีฬาไทยทีนิ่วซแีลนด ์
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4.6 การแขง่ขนั โอลิมปิกเยาชนฤดูหนาว ที่โลซาน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ มกราคม 
2563 

                                                        

สรุปผลการแขง่ขนัของนักกีฬาเสกีเยาวชน ท ัง้ 4 คนเป็นดงัน้ี 

Ski Cross Country แขง่ที่ Vallee de Joux 
นาย สราวุฒิ เกิดสิน ประเภท Cross Country  Cross อนัดบัท่ี 85/85 ผล: 2020CC4183RL 
น.ส. ดวงกมล หีดชนา ประเภท Cross Country Cross อนัดบัท่ี 76/80 ผล: 2020CC4182RL 

นาย สราวุฒิ เกิดสิน ประเภท Sprint อนัดบัท่ี 81/86 ผล: 2020CC3006RL 
น.ส. ดวงกมล หีดชนา ประเภท Sprint อนัดบัท่ี 79/82 ผล:  2020CC3005RL 

นาย สราวุฒิ เกิดสิน ประเภท Interval Start 10K อนัดบัท่ี 79/79 ผล: 2020CC3010RL 
น.ส. ดวงกมล หีดชนา ประเภท Interval Start 5K  อนัดบัท่ี 73/77 ผล: 2020CC3009RL 

                       

พิธีเปิด:  9 มกราคม 2563 
พิธีปิด: 22 มกราคม 2563 
จ านวนนักกีฬาท่ีเขา้แขง่ขนั: 1,788 
ประเทศท่ีเขา้ร่วมแขง่ขนั: 79 
ประเภทกีฬาฤดหูนาว: 16 

http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020CC4183RL.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020CC4182RL.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020CC3006RL.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020CC3005RL.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020CC3010RL.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020CC3009RL.pdf
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Ski Alpine แขง่ที่ Les Diablerets ประเทศสวิตเศอรแ์ลนด ์
นาย ณัฐวฒิุ หิรนัรตัน ์ ประเภท Giant Slalom อนัดบัท่ี 53/77 ผล: 2020AL0054RLR2 
น.ส. ณิชกานต ์ จินุพนัธุ ์ ประเภท Giant Slalom อนัดบัท่ี 37/78 ผล: 2020AL5049RLR2 

นาย ณัฐวฒิุ หิรนัรตัน ์ ประเภท Slalom อนัดบัท่ี 52/77 ผล:  2020AL0055SLR2 
น.ส. ณิชกานต ์ จินุพนัธุ ์ ประเภท Slalom อนัดบัท่ี 35/78 ผล: 2020AL5050RLR2 

    

       

       เอกอคัรราชทตูไทยประจ าสวิตเซอรแ์ลนด ์ (ซา้ย)            นกักีฬาและทีมสนับสนุน (ขวา) 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา ผูว้่าการ กกท. คุณหญิงปัทมา มาใหก้ าลงัใจนักกีฬา (ลา่ง) 
 

      

http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020AL0054RLR2.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020AL5049RLR2.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020AL0055SLR2.pdf
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/2020AL5050RLR2.pdf
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นักกีฬาไทยไดร้บัความสนในจากส่ือมวลชน 

      
https://www.lausanne2020.sport/en/news/alpine-
skiing/alpine_skier_chinupun_at_forefront_of_thailand_s_winter_sport_revolution 

                        

https://www.lausanne2020.sport/en/news/alpine-skiing/alpine_skier_chinupun_at_forefront_of_thailand_s_winter_sport_revolution
https://www.lausanne2020.sport/en/news/alpine-skiing/alpine_skier_chinupun_at_forefront_of_thailand_s_winter_sport_revolution
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/tk-1.jpg
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/fang.jpg
http://www.ssat.or.th/wp-content/uploads/2020/01/nat-1.jpg
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https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/how-thai-skiers-fell-in-love-with-snow/ 

https://www.siamsport.co.th/other/other/view/169872 

https://www.siamsport.co.th/other/other/view/170142 

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1749820 

https://www.komchadluek.net/news/sport/410840 

https://www.khaosod.co.th/sports/news_3320852 

https://www.dailynews.co.th/sports/751783 

https://www.mcot.net/view/5e1e7d28e3f8e40af5413621 

https://news.bectero.com/news/165956 

https://www.komchadluek.net/news/sport/410639 

https://www.komchadluek.net/news/sport/412246 

https://www.khaosod.co.th/sports/news_3429098 

http://www.ssat.or.th/?p=2306 

                                                 

คณุสมบติั แสงชาติ (ขวา) ไดม้อบเงินแก่สมาคมฯเพ่ือเป็นรางวลัใหแ้ก่นักกีฬา YOG ครฝึูกและ
ทีมงานจ านวน 10,000 สวิงฟรงักบั 5,000 ยโูร (ประมาณ 470,550 บาท)  

https://www.olympicchannel.com/en/video/detail/how-thai-skiers-fell-in-love-with-snow/
https://www.siamsport.co.th/other/other/view/169872
https://www.siamsport.co.th/other/other/view/170142
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1749820
https://www.komchadluek.net/news/sport/410840
https://www.khaosod.co.th/sports/news_3320852
https://www.dailynews.co.th/sports/751783
https://www.mcot.net/view/5e1e7d28e3f8e40af5413621
https://news.bectero.com/news/165956
https://www.komchadluek.net/news/sport/410639
https://www.komchadluek.net/news/sport/412246
https://www.khaosod.co.th/sports/news_3429098
http://www.ssat.or.th/?p=2306
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5. การแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยัโลกฤดูหนาวท่ี Krasnoyarsk มีนาคม 2562 

สมาคมส่งนักกีฬาท่ีเป็นนักเรียนมหาวิทยาลยัไปแขง่กีฬามหาวิทยาลยัโลกฤดหูนาว (29th 
Winter Universiade) ท่ี Krasnoyarsk, ประเทศรสัเซยี ในชว่ง 2-12 มีนาคม 2562 จ านวน 3 
คน ไดแ้ก่ 
Cross country ชาย: มรรค จนัเหลือง 
Cross country หญิง: คาเรน จนัเหลือง 
Freestyle ski: Paul Vieuxtemps 
โดยมีประเทศเขา้ร่วมแขง่ขนั 58 ประเทศ จ านวนนักกีฬา  ประมาณ 3,0000 คน 
ผลการแขง่ขนัเป็นดงัน้ี 
 

  
ส่วน Paul Vieuxtmps ไดร้บับาดเจ็บระหว่างการแขง่ขนัจึงไม่สามารถแขง่ขนัจนเสร็จสิน้ได ้
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6. การแขง่ขนั Roller Ski World Cup ท่ีรสัเซยี สิงหาคม 2562 
สมาคมไดส่้งนักกีฬา cross country จ านวน 5 คน (ชาย 2 หญิง 3) ไปแขง่ Roller Ski 

World Cup ท่ีรสัเซยีในชว่ง 20 – 26 สิงหาคม 2562 สรปุผลไดด้งัน้ี 

นกักีฬา รายการ/ FIS Point รายการ/ FIS Point รายการ/ FIS Point รายการ/ ล าดบัท่ีได ้
Mark chanloung 11.25km F / 164.62 15K C Pursuit / 

254.33 
20k Mst/163.58 Sprint / 26 

karen  chanloung 7.5km F/ 164.11 11.25 Km Pursuit / 
260.53 

 Sprint / 16 

Sarawut Koedsin 11.25km F / 645.10 15km C Pursuit / 
586.53 

20k F Mst/1170.99 Sprint / 18 

Duangkamon 
Hitchana 

7.5km F/ 631.18 11.25 Km C 
Pursuit/552.91 

14k F Mst/1214.84 Sprint / 13 

Oiluma 
Phengkukoon 

7.5km F/ 737.14 11.25 Km C 
Pursuit/ DNF 

14k F Mst/2221.88 Sprint / 14 
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7. การแขง่ขนั Freestyle ทีประเทศจีน ธนัวาคม 2562 และการแขง่ขนัใน
ยโุรปในชว่งธนัวาคม 2562-กุมภาพนัธ ์ 2563 

         สมาคมไดส่้ง Paul Vieuxtemps นักกีฬาสกี Freestyle เขา้แขง่ขนั World Cup 
Freestyle ประเภท Big Air ท่ีนครปักก่ิง ประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ผลปรากฏ
ว่า Paul ไดท่ี้ 21 จากนักกีฬา 44 คน โดยไดค้ะแนน FIS 100 ซึง่เป็นคะแนนสงูสุดท่ีเคยไดร้บั 
นับว่ามีการพฒันาขึน้อย่างรวดเร็ว และเป็นความหวงัของสมาคมว่า Paul จะสามารถ qualify 
เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 ได ้

  
 

 
https://www.facebook.com/100003516591820/posts/2372556546204875?d=n&sfns=mo 

           
นอกจากน้ันปอลไดเ้ขา้แขง่ขนัอีกหลายครัง้ในประเทศฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์ และสาธารณรฐัเชก็
ในชว่งธนัวาคม 2562-กมุภาพนัธ ์ 2563 ดงัรายละเอียดตามตารางขา้งล่าง 

                                                        

                                

https://www.facebook.com/100003516591820/posts/2372556546204875?d=n&sfns=mo
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8. การแขง่ขนัสกี Cross country ทีประเทศจีน ธนัวาคม 2562 และ
ประเทศอติาลี สวติเซอรแ์ลนดแ์ละเกาหลีในชว่งธนัวาคม 2562-กุมภาพนัธ ์
2563 

สมาคมไดส่้งมรรค และคาเรน จนัเหลือง นักกีฬาสกีทีมชาติไทย เขา้แขง่ขนั FIS Race 
ประเภท Sprint ท่ีเทียนจิน ประเทศจิน เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 ผลปรากฏว่ามรรคไดท่ี้  
13/59 คะแนน FIS 151 นับเป็นล าดบัท่ี 1 ในเอเซยี ส่วนคาเรนไดท่ี้ 14/44 คะแนน FIS 116 
นับเป็นล าดบัท่ี 3 ในเอเซยี (แพนั้กกีฬาจีน 2 คน)   

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 มรรค และคาเรน จนัเหลือง ไดเ้ขา้แขง่ขนั FIS Race 
ประเภท Sprint ท่ีหางโจว ประเทศจีน ผลปรากฏว่ามรรคไดท่ี้  22/59 คะแนน FIS 131 ส่วน
คาเรนไดท่ี้ 8/44 คะแนน FIS 142 นับเป็นล าดบัท่ี 2 ในเอเซยี (แพนั้กกีฬาจีน)   

นอกจากน้ันมรรคและคาเรนยงัไดไ้ปแขง่สกี cross country ท่ีประเทศอิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์
และเกาหลีในชว่งธนัวาคม 2562-กมุภาพนัธ ์ 2563 อีกดว้ย                  
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สรปุผลการแขง่ขนัไดด้งัน้ี 
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9. การแขง่ขนั Snowboard น้องทีเจ 

นอ้งทีเจ หรือ ลภัวชัร ์ ชยาเมธิสรุตัน ์ เพ่ิงได ้ FIS Code เม่ือปี 2562 ไดเ้ขา้แขง่ขนัสโนวบ์อรด์ 
FIS Race หลายครัง้ในประทศญี่ปุ่ นและเกาหลีในชว่ง มกราคม-กมุภาพนัธ ์ 2563  
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10. การแขง่ขนั Junior World Championship 2020 ท่ีประเทศนอรเ์วย ์

Aaron Leaman นักกีฬาสกีชาย alpine ลกูครึ่งไทย-แคนาดาและ Kathrine Karlsson นักกีฬา
สกีหญิงลกูครึ่งไทย-สวีเดน ไดเ้ขา้แขง่ขนั Junior World Championship ท่ีเมือง Narvik 
ประเทศนอรเ์วย ์ โดยมี Attilio (Leo) Perona เป็นครฝึูก เป็นท่ีน่าเสียดายว่าทัง้สองไดแ้ขง่เฉพาะ
บางรายการ เพราะการแขง่ขนัถูกยกเลิกกลางคนัจากการแพร่ระบาดของ Covid -19    

การแขง่ขนัคร ัง้น้ีเป็นการแขง่ขนั alpine ประเภท Giant Slalom, Super G, Downhill และ 
Alpine Combined โดยทัง้ Aaron และ Kathrine  ไดแ้สดงความสามารถอย่างเต็มท่ีแสดงให ้
เห็น FIS Point ไม่เกิน 200 คะแนน ซึง่จะตอ้งฝึกฝนเพ่ิมอีกเพ่ือใหค้ะแนนต ่ากว่า 100 ใหไ้ด ้

                

               



 
 

ผลงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแหง่ประเทศไทย 2020  หน้า 73 จาก 121   

 

ผลการแขง่ขนั Aaron Leaman 

           

ผลการแขง่ขนั Kathrine Karlsson 
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การเตรียมการส าหรบัการแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022  

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 จะจดัท่ีปักก่ิง ประเทศจีนในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2565 นักกีฬาท่ีจะ
เขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาวจ าเป็นตอ้งมีคณุสมบติัและคะแนน FIS ตามเกณฑท่ี์สหพนัธุกี์ฬาสกี
สากล (FIS) ก าหนด โดยชว่งการเก็บคะแนนเพ่ือ qualify คือกรกฎาคม 2563-17 มกราคม 
2565 ดงัน้ันการฝึกซอ้มและเขา้แขง่ขนั FIS ในปี 2564 จึงมีความส าคญัอย่างย่ิง โดยเฉพาะการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าใหส้มาคมฯไม่สามารถส่งนักกีฬาไปฝึกซอ้มและแขง่ขนัท่ีประเทศ
นิวซแีลนดไ์ดใ้นชว่งกรกฎาคม-กนัยายน 2563  

เพ่ือใหก้ารคดัเลือกนักกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไดนั้กกีฬาท่ีมีความสามารถท่ีสดุ 
เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 สมาคมฯไดมี้ประกาศ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 1. ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แหง่ประเทศไทย  ฉบบัที่ 3/2563 เร่ือง 
เปิดรบัสมคัรนักกีฬาเขา้ทีมฝึกซอ้มและเก็บตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 
โดยนักกีฬาท่ีไดร้บัการคดัเลือกจะไดร้บัการสนับสนุนจากสมาคมฯ ในดา้นต่างๆ ทัง้น้ี การเปิดรบั
สมคัรนักกีฬาเขา้ทีมฝึกซอ้มและเก็บตวัเพ่ือพฒันาความสามารถในการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวปี 2022 น้ีแบ่งเป็น 2 ภาคคือ ปี 2563 และ ปี 2564 

1) ภาคปี 2563 สามารถสมคัรไดต้ ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
โดยจะประกาศผล ในวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ผ่านเว็ปไซตแ์ละเพจเฟสบุก๊ของสมาคมฯ  
2) ภาคปี 2564 สามารถสมคัรไดต้ ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 30 
มิถนุายน 2564 โดยจะประกาศผลในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านเว็ปไซตแ์ละเพจเฟสบุก๊ 
ของสมาคมฯ   

 
 2. ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แหง่ประเทศไทย  ฉบบัที่ 4/2563 เร่ือง 
การคดัเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้แขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 
2022 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขส าหรบัการคดัเลือกนักกีฬาเพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทย ในการเขา้
ร่วมการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 ครัง้ท่ี 24 ณ กรงุปักก่ิง ประเทศจีน ในเดือน
กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2565 ท ัง้น้ี สมาคมฯจะพิจารณาคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดหลงัจาก
ท่ีไดร้บัขอ้มูลคะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ตามรายชือ่ท่ี
ปรากฏในการประกาศของ FIS ผ่านระบบออนไลนแ์ลว้ เพ่ือน าเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ เพ่ือพิจารณาส่งรายชือ่เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ต่อไป  

(รายละเอียดในภาคผนวก) 

เม่ือครบก าหนดเปิดรบัสมคัรนักกีฬาเขา้ทีมฝึกซอ้มและเก็บตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 
2022 ภาคท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีนักกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ย่ืนความจ านง 11 ราย 
โดยมีนักกีฬา 7 รายท่ีมีคณุสมบติัครบถว้นทุกประการ และมีนักกีฬา 4 รายท่ีมีคณุสมบติัดา้น 
FIS Base Point ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สมาคมฯก าหนด คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว ์
บอรด์แห่งประเทศไทย ในการประชมุคร ัง้ท่ี 1/2564 (คร ัง้ท่ี 59) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 จึงมี
มติคดัเลือกนักกีฬาจ านวน 7 รายท่ีมีคณุสมบติัครบถว้น เพ่ือเขา้ทีมฝึกซอ้มและเก็บตวัสู่การ
แขง่ขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 ดงัน้ี 
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ประเภทสกีครอสคนัทรี ชาย 
  นายมรรค จนัเหลือง (Mr. Mark Chanloung)      
ประเภทสกีครอสคนัทรี หญิง 
  นางสาวคาเรน จนัเหลือง (Ms.Karen Chanloung) 
ประเภทสกีอลัไพน ์ ชาย 
  นายนิโคล่า ซาโนน (Nicola Zanon)  

นายแออร์อน พอลล ์ ลีแมน (Aaron Paul Leaman) 
นายลุค เคอชไมยร ์ (Luke Kirchmayr) 

ประเภทสกีอลัไพน ์ หญิง 
นางสาวแคทเทอรีน คารล์สนั  (Kathrine Karlsson) 

ประเภทสกีฟรีสไตล ์ ชาย 
นายปอล วีเยอรต์อ๊งส ์ (Paul Vieuxtemps) 

ดงัรายละเอียดใน ประกาศ ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย  ฉบบั
ที ่ 1/2564 เร่ือง การคดัเลือกนักกีฬาเขา้ทีมฝึกซอ้มและเก็บตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิก
ฤดูหนาว 2022  
 

(รายละเอียดในภาคผนวก) 
 

ทัง้น้ี นักกีฬาทัง้ 7 คนมีแผนฝึกซอ้มและแข่งขนั ตลอดช่วงฤดูหนาว 2564 และหาก
สถานการณ ์ Covid-19 คลีคลายลงสมาคมฯมีแผนท่ีจะส่งนักกีทัง้ 7 คนไปฝึกซอ้มและแขง่ขนัท่ี
ประเทศนิวซแีลนดใ์นชว่งกลางปี 2564 เชน่ 
 
มรรค และคาเรน มีการแขง่ขนัท่ี 

- 5-6 ธนัวาคม 2563 ท่ี Goms ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

- 12-13 ธนัวาคม 2563 ท่ี Davos ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

- 1 มกราคม 2564 ท่ี Val Mustair ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

- 22 กุมภาพนัธ-์7 มีนาคม 2564 Nordic World Ski Championships ท่ี 
Oberstdorf ประเทศเยอรมนี 

 

          

Val Mustair January 2021 
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Kathrine มีการแขง่ขนัท่ี  

- 9-10 มกราคม 2564 ท่ี Funaesdalen ประเทศสวีเดน 

- 4-11 มีนาคม 2564 Junior World Alpine Skiing Championships ท่ี Bansko 
ประเทศบลุกาเรีย 

Aaron มีการแขง่ขนัท่ี 

- 4-11 มีนาคม 2564 Junior World Alpine Skiing Championships ท่ี Bansko 
ประเทศบลุกาเรีย 

Luke มีการแขง่ขนัท่ี 

- 17-18 ธนัวาคม 2563 Jacksonhole ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- 5-7 มกราคม 2564 ท่ี Vail ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- 17 มกราคม 2564 ท่ี Buckville ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- 5 กมุภาพนัธ ์2564 ท่ี Jacksonhole ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- 4-11 มีนาคม 2564 Junior World Alpine Skiing Championships ท่ี Bansko 
ประเทศบลุกาเรีย 

Nicola มีการแขง่ขนัท่ีประเทศอิตาลี 

- 11 ธนัวาคม 2563 ท่ี Santa Caterina 

- 21-24 ธนัวาคม 2563 ท่ี Alleghe 

- 8-9 มกราคม 2564 ท่ี Falcade-Moena 

- 13-15 มกราคม 2564 ท่ี Abetone 
Paul มีการแขง่ขนัท่ี  

- 27 พฤศจิกายน 2563 ท่ี Glacier 3000 ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

- 8 มกราคม 2564 การแขง่ขนั World Cup ท่ี Kreischberg ประเทศออสเตรีย 
 

                       
 
https://www.facebook.com/100003516591820/posts/3334895229970997/?d=n 

https://www.facebook.com/100003516591820/posts/3334895229970997/?d=n
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ผลงานดา้นการจดักิจกรรม 

1. Thailand Snow Sports Open 

เป็นการแขง่ขนักีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ท่ีจดัโดยสมาคมส าหรบันักกีฬาไทย เพ่ือส่งเสริมการ
พฒันากีฬาสกีและสโนวืบอรืดของคนไทย โดยในชว่งท่ีผ่านมามีการจดัไปแลว้ 3 ครัง้ 

1.1 ครัง้ที่ 1: Fallscreek ประเทศออสเตรเลีย 14 สิงหาคม 2560 

 

 

1.2 ครัง้ที่ 2: Kiroro ประเทศญ่ีปุ่น 1 มีนาคม 2561            
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1.3 ครัง้ที่ 3: Kiroro ประเทศญ่ีปุ่น 16 มีนาคม 2562 (Technical Race) 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย ไดจ้ดัการแขง่ขนั
Thailand Snow Sports Championship Open ครัง้ท่ี 3  เป็นการจดัการแขง่ทนัทางดา้นทกัษะ
การเล่นสกีและสโนวบ์อรด์ ท่ีคิโรโระรีสอรท์ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยการจดัการแขง่ขนัคร ัง้
น้ีจดัในวนัสดุทา้ยของโครงการ Boot camp เพ่ือใหเ้ยาวชนท่ีมาร่วม Boot camp สามารถเขา้
แขง่ขนัไดด้ว้ย 
ประเภทการแขง่ขนั technical race  แบ่งออกเป็น 6 ประเภทการแขง่ขนั ดงัน้ี 

1. ประเภทเยาวชนสกี อายไุม่เกิน 16 ปี 
2. ประเภทเยาวชนสโนวบ์อรด์ อายไุม่เกิน 16 ปี 
3. ประเภทสกีหญิง ไม่จ ากดัอายุ 
4. ประเภทสโนวบ์อรด์หญิง ไม่จ ากดัอายุ 
5. ประเภทสกีชาย ไม่จ ากดัอายุ 
6. ประเภทสโนวบ์อรด์ชาย ไม่จ ากดัอายุ 

ผลการแขง่ขนั 
1. ประเภทเยาวชนสกี อายไุม่เกิน 16 ปี 
อนัดบัท่ี 1 ด.ช. อรษุ นาคะนคร 
อนัดบัท่ี 2 ด.ช. ฟินน ์สาลกัษณ ์
อนัดบัท่ี 3 น.ส. นริษา ศิริวรรณ 
2.ประเภทเยาวชนสโนวบ์อรด์ อายไุม่เกิน 16 ปี 
อนัดบัท่ี 1 น.ส. จิตติสา คราประยรู 
อนัดบัท่ี 2 นาย วินโตต้ สมิด 
3. ประเภทสกีหญิง ไม่จ ากดัอายุ 
อนัดบัท่ี 1 น.ส. ฑชัฌา อายานะ 
อนัดบัท่ี 2 น.ส. ภทัริยา ปิยะวิโรจน ์
อนัดบัท่ี 3 นาง นงนิภา สทุธิสมัพทัน ์
4. ประเภทสโนวบ์อรด์หญิง ไม่จ ากดัอายุ 
อนัดบัท่ี 1 น.ส. กรศิรชัฏิ ์ อู่สวสัดิ ์
อนัดบัท่ี 2 น.ส. จิตติสา คราประยรู 
อนัดบัท่ี 3 น.ส. ชยาภสัร ์ วฒันา 
5. ประเภทสกีชาย ไม่จ ากดัอายุ 
อนัดบัท่ี 1 นาย กิตติภตั สทุธิสมัพทัน ์
อนัดบัท่ี 2 นาย สายพนัธุ ์ แกว้จนัทึก 
อนัดบัท่ี 3 นาย พงศธร จอม สาลกัษณ ์
6.ประเภทสโนวบ์อรด์ชาย ไม่จ ากดัอายุ 
อนัดบัท่ี 1 นาย สายพนัธุ ์ แกว้จนัทึก 
อนัดบัท่ี 2 นาย ลทัธพล แกว้ชนิ 
อนัดบัท่ี 3 นาย กฤตยก์ร ถ าอทุก 
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                 กรรมการตดัสิน                                     นักกีฬาเตรียมการแขง่                                                       

       

   

                                                       การแข่งขัน  
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                                             การมอบรางวลั 
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1.4 ครัง้ที่ 4: Appi Kogen ประเทศญ่ีปุ่น 27 กมุภาพนัธ ์ 2563 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์ 2563 สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย ไดจ้ดัการแขง่ขนั
Thailand Snow Sports Championship Open ครัง้ท่ี 4  ท่ี Appi Kogen ประเทศญี่ปุ่ น โดย
จดัการแขง่ขนัในชว่งเดียวกนักบัการเดินทางไปเล่นสกีและสโนวบ์อรด์ของคณะ TSSC จึงท าใหมี้
นักกีฬาไทยเขา้แขง่ขนัจ านวนมาก งานของ SSAT ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกัคือ  

1. กิจกรรมสอนใหค้วามรู ้ ในการเล่นสกี / สโนวบ์อรด์อย่างถกูวิธี  ในวนัท่ี 24 – 25 
กมุภาพนัธ ์ 2563  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 92 คน ฝึกสอนโดยครขูอง SSAT จ านวน 
11 คน  

2. กิจกรรมการแขง่ขนั Thailand Snow Sport Championship Open  ครัง้ท่ี 4 มีผูเ้ขา้ร่วม
การแขง่ขนั 88 คน     

 

สรปุผลการแขง่ขนั http://www.ssat.or.th/?p=2030 

 

รายชือ่ผูไ้ดร้บัรางวลัในแต่ละประเภท 
Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter ชาย 7-16 years  

   

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

101 ด .ช.  วินมต้ ชมิด     02:54.4 00:00.0 1 

102 ด .ช. รวิกร  ปัดภัย นรมิตร     06:12.2 03:17.8 2 

       
Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter หญิง Master  

   
BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

  นาง ประรีณา ชุนงาม 
 Carving Snow 
boarder Thailand 

Taka ,Nirut 04:18.7 00:00.0 1 

  นางสาว บุญญา สัมฤทธิวณิชชา Tssc Anne Racing   - DNS DNS DNS 

       
  
Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter ชาย Master     

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

107 นาย ชัยพงศ์ เกรียงไกรกฤษฏา   เอ๋ SSAT 03:44.0 00:00.0 1 

109 นาย บดินทร์ เสนะวงศ์  -  - 03:45.6 00:01.6 2 

110 นาย จตุพล เทพบรรทม Tssc Anne Racing   - 04:06.4 00:22.4 3 

 
 
      

Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter หญิง Open  
    

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

112 นางสาว อาทิตยา พรหมทอง Tssc Anne Racing  Tony , เอ๋ SSAT 03:49.7 00:00.0 1 

115 นางสาว มนัชชา กิติกรเศรษฐ์ 
 Carving Snow 
boarder Thailand 

Taka  03:55.1 00:05.4 2 

116 นางสาว ภัทรพร อัฉริยะศิลป ์  -  - 03:56.5 00:06.8 3 

http://www.ssat.or.th/?p=2030
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Snowboard - SB Giant Slalom 0 Meter ชาย Open  
    

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

136 นาย ลัทธพล แก้วชิน 
 Carving Snowboarder 
Thailand 

Taka 02:51.6 00:00.0 1 

130 นาย สายพันธ์ุ แก้วจันทึก     02:54.0 00:02.5 2 
138 นาย สมิทธ์ บุญชวน     03:06.0 00:14.4 3 

       

Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter หญิง 7-16 years  
 

 
  

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

151 ด .ญ. วศา  อุนยมกวิท     03:05.1 00:00.0 1 

152 ด .ญ.  สิริภัทรภรณ์ เน่ืองจ านงค์     04:34.6 01:29.5 2 

       
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter ชาย 7-16 years old  
 
 

   

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 
155 ด .ช.  ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน     03:05.8 00:00.0 1 

153 ด .ช.  ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน     03:20.0 00:14.2 2 

154 ด .ช.  ธีธารณ์ธรรม เหลืองอ่อน     04:10.6 01:04.8 3 

       
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter หญิง Master  

   
BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

156 นางสาว ไพลิน อัศวลิขิตสม Navigatorpowder Jitisak SSAT 03:16.9 00:00.0 1 

157 นางสาว ไชยรัตน์ พลเสน     DNF DNF DNF 

158 นางสาว สิริน คงอุดมสิน     DNS DNS DNS 

       
 
 
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter ชาย Master  

   

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 
160 นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์   Ayano 02:34.3 00:00.0 1 

166 นาย ศศิณ กฤษณรุ่งเรือง     02:36.3 00:02.0 2 

162 นาย รัตน์ธรรม เรืองสุรเกียรติ Tssc Anne Racing    02:42.5 00:08.2 3 
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Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter หญิง Open  
BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

forerunner นางสาว พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น SSAT Attilio Perona 02:31.2   
ไม่

จัดล าดับ 
170 นางสาว กิตติยา ทองชุม Kitty ก้ัง Naruanart 03:09.2 00:00.0 1 

167 นางสาว ปิติพร อารยสกุลพงศ์     DNF DNF DNF 

171 นางสาว มัลฑณา กวงค า     DNF DNF DNF 
 
Ski Alpine - Ski Giant Slalom 0 Meter ชาย Open     

BIB Name Team trainer Run time Diff Rank 

forerunner นาย หรินารถ ศิริวรรณ SSAT Richard Jameson 02:14.8   
ไม่

จัดล าดับ 

174 นาย อัฑฒพงษ์ จงไพศาลศิลป์ Tssc Anne Racing  
Harinat Ting , 
Alexia , Ayano 

02:22.7 00:00.0 1 

175 นาย สายพันธ์ุ แก้วจันทึก     02:24.4 00:01.8 2 

181 นาย ภฤศดา มกมุทบุตร Tssc Anne Racing  Harinat SSAT 02:34.1 00:11.4 3 
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2. โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกแีละสโนวบ์อรด์ (Boot camp)  

เป็นการฝึกกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ใหแ้ก่เยาวชนไทยอายุ 7-15 ปี โดยครฝึูกของสมาคมเพ่ือ
เป็นการพฒันานักกีฬาไทยและเสาะหานักกีฬาเยาวชนท่ีมีศกัยภาพ ไดมี้การจดัไปแลว้ 3 ครัง้ 

                      

https://www.facebook.com/1827103927522421/posts/2418483498384458?vh=e
&d=n&sfns=mo 

2.1 ครัง้ที่ 1: Higashikawa ประเทศญ่ีปุ่น 22-31 ธนัวาคม 2560 

มีผูเ้ขา้ร่วมการฝึกสกี 14 คนและสโนวบ์อรด์ 13 คน 

             

https://www.facebook.com/1827103927522421/posts/2418483498384458?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/1827103927522421/posts/2418483498384458?vh=e&d=n&sfns=mo
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2.2 ครัง้ที่ 2: Kiroro ประเทศญ่ีปุ่น 9-15 มีนาคม 2562   

มีผูเ้ขา้ร่วมการฝึกสกี 9 คนและสโนวบ์อรด์ 2 คน 
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2.3 ครัง้ที่ 3: Kiroro ประเทศญ่ีปุ่น 15-20 ธนัวาคม 2562   

มีนักกีฬาเยาวชนเขา้ร่วมการฝึกสกีและสโนวบ์อรด์ 28 คน 
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3. การจดัอบรมผูฝึ้กสอนสกีและสโนวบ์อรด์ (SSAT Instructor Course) 

โครงการอบรมผูฝึ้กสอนสกีและสโนวบ์อรด์มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาครฝึูกสอนสกีและสโนว ์
บอรด์ตามมาตรฐานและหลกัสตูรท่ีก าหนดโดยสมาคม โดยมีการจดัเป็นโครงการมาแลว้ทัง้สิน้ 8 
คร ัง้ สรปุไดด้งัน้ี 

 

ครัง้ที่ 1 Fallscreek, Australia 14 June 2017 
Ski level 1 Snowboard level 1 

นายสายพนัธุ ์ แกว้จนัถึก  
นางสาวสปิุยา งามฮยุ  
นางสาวหน่ึงฤทยั ชศูกัดิส์กุลวิบูล  
นายจิติศกัดิ ์ นิติพิสานนท ์

นายณัฐพนธ ์ โอทนาวาทกิจ 
นางสาวอชัฌา ล า้เลิศปัญญา 
นายกิตติศกัดิ ์ นามเสถียร  
นายนพดล ประหยดัรตัน ์
 

 

ครัง้ที่ 2 Kiroro, Japan 1 March 2018 
Ski level 1 Snowboard level 1 

นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน ์
นางนงนิภา สทุธิสมัพทัน ์
นายสืบ ธาราสิริ 
นายแพทยส์าโรช สุวรรณสุทธิ 
นายพิชญ ์ การณุกรสกุล 
นายไชยยศ จิรเมธากร 
นายภวูดล ส าเภาเงิน 
นายติง องัคสิทธิ ์

นายอยธุยา เอนกฤทธิ ์
นายธรรมศกัดิ ์ วิบลูสนัติ 
นายชยัพงศ ์ เกรียงไกรกฤษฎา 
นายฤทธิชยั ฉัตรชะวะโชติ 

 
ครัง้ที่ 3 Mt Buller Victoria, Australia 26 August 2018 

Ski level 1 Snowboard level 1 
นายธีรนนท ์ ล า้เลิศปัญญา   นายจิติศกัดิ ์ นิติพิสานนท ์

นางสาวรชันี ภกัดีพาณิชพงศ ์
นายศตวรรษ โตส าราญ 
นายชวรงค ์ ลิม้สุคนธ ์

Ski level 2  
นายไชยยศ จิรเมธากร 
นายจิติศกัดิ ์ นิติพิสานนท ์
นายสายพนัธุ ์ แกว้จนัถึก 
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ครัง้ที่ 4 Kiroro, Japan 14 March 2019 
Ski level 1 Snowboard level 1 

นางสาวอชัฌา ล า้เลิศปัญญา 
นายกิตขจร ยนัตรพ์าณิชย ์
นางสาวธิติรตัน ์ ตณัสถิตย ์
นายธีระวฒิุ อินทรมงคล 
นายดนัย ตรีรตันว์ฒันา 
นายธีรพงษ ์ ขนักสิกรรม 
นายศิวะรชั คงทน 
นายหะริน ตัง้ทรงศิริศกัดิ ์
นายธนวฒัน ์ เจตนจ์ าลอง 
นางสาวฑชัฌา อายานะ 
นางสาวนริษา ศิริวรรณ 

นายอคัรวินท ์ ณ ล าปาง 
นายวิวฒัน ์ ศิริระพร 
นายณรงคช์ยั ศิริระพร 
นายนราวิน องักรูมหาสขุ 
นางสาวสทุธิลกัษณ ์ จิตปรีดากร 
นายภมิู ขอจิตตเ์มตต ์
นายเอกภพ สิทธิผกาผล 
นายธรณัส อภิภคัรนัย 
นางสาวทิพวรรณ ภู่ระยบั 

 
ครัง้ที่ 5 Gressoney , Italy 14 January 2019 

Ski level 1  
นายบญุจนัทร ์ จนัเหลือง  
 
ครัง้ที่ 6 Shiga Kogen Japan 21 January 2019 

Ski level 2  
นายติง องัคสิทธิ ์  
 
ครัง้ที่ 7 Mt Buller Victoria, Australia 1 September 2019 

Ski level 1  
นายสภุชยั เกียรติสกลุทอง 
นายภคิน เล็กอทุยั 
นางสาวสรธร พิรณุรตัน ์

 

 

ครัง้ที่ 8 Furano,Japan 14-17 Janauary 2020 
Ski level 2  

นาย จิติศกัดิ ์ นิติพิสานนท ์
น.ส. หน่ึงฤทยั ชศูกัดิส์กลุวิบูล  
นางสาว ฑชัฌา อายานะ 
นาย ดนัย ตรีรตันว์ฒันา 
นาย ธีระวฒิุ อินทรมงคล 
นางสาว ธิติรตัน ์ตณัสถิตย ์
นาย กิตขจร ยนัตรพ์าณิชย ์
นาย ธนวฒัน ์ เจตนจ์ าลอง 
นางสาว นริษา ศิริวรรณ 
นางสาว นริษา ศิริวรรณ 
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ครัง้ท่ี 1 Fallscreek 14 มิถุนายน 2560 

       

ครัง้ท่ี 3 Mount Buller 26 สิงหาคม 2561 

             

  ครัง้ท่ี 4 Kiroro 14 มีนาคม 2562 
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ครัง้ท่ี 8 Furano 14-17 January 2563 
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4. การพฒันาบุคลากรดา้นกีฬาโรลเลอรส์ก ี

เน่ืองจากกีฬาโรลเลอรส์กีไดร้บัความนิยมมากขึน้และมีการจดัการแขง่ขนัในประเทศไทยอย่าง
ต่อเน่ือง สมาคมจึงไดจ้ดัใหมี้การอบรมพฒันาบุคลากรดา้นกีฬาโรลเลอรส์กี ดงัน้ี  

4.1 ครัง้ที่ 1, กรุงเทพฯ สิงหาคม 2561 

การฝึกอบรมผูต้ดัสินกีฬาโรลเลอรส์กี ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน กทม.  

4.2 ครัง้ที่ 2, กรุงเทพฯ กนัยายน 2561 

การฝึกอบรมผูต้ดัสินกีฬาโรลเลอรส์กี ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน กทม. โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
อบรม 30 คน มาจาก 16 จงัหวดั 

   

                     ครัง้ที ่ 1                                               ครัง้ที ่ 2 

4.3 ครัง้ที่ 3, กรุงเทพ กุมภาพนัธ ์ 2563 

             

เม่ือวนัท่ี 7 – 9 กมุภาพนัธ ์ 2563 สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยไดจ้ดัใหมี้การ
ฝึกอบรมผูต้ดัสินกีฬาโรลเลอรส์กี ณ หอ้งประชมุ 211 สนามราชมงัคลากีฬาสถาน โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 24 คน มาจาก 11 จงัหวดั โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาบุคลากรส าหรบัเป็นผู ้
ตดัสินกีฬาโรลเลอรส์กีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติจงัหวดัตราด 
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4.4 ครัง้ที่ 4, ศาลายา นครปฐม สิงหาคม 2563 

                       

 
เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรม
ผูฝึ้กสอนกีฬาโรลเลอรส์กี ข ัน้พืน้ฐาน ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
31 คน มาจาก 14 จงัหวดั  

4.5 ครัง้ที่ 5, หวัหิน พฤศจิกายน 2563 

 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยไดจ้ดัใหมี้การ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาโรลเลอรส์กี ระดบัชาติประจ าปี 2563 ณ โรงแรมซตีิบี้ชรีสอรท์ หวัหิน 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 35 คน มาจาก 12 จงัหวดั  
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5. การสนบัสนุนกีฬาโรลเลอรส์กีแกช่มรมกีฬาสกีฯในภูมิภาคตา่งๆ 

จากผลการด าเนินงานในชว่งหน่ึงปีท่ีผ่านมา การน านักกีฬาโรลเลอรส์กีมาฝึกเป็นนักกีฬา
สกีประสบความส าเร็จอย่างมาก นักกีฬาโรลเลอรส์กีสามารถฝึกเป็นนักกีฬาสกีไดอ้ย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะสกี Cross Country สมาคมจึงไดส่้งเสริมใหมี้การเล่นกีฬาโรลเลอรส์กีอย่างแพร่หลาย
มากขึน้เพ่ือขยายฐานนักกีฬา โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

 จดัหาอปุกรณกี์ฬาโรลเลอรส์กีใหแ้ก่ชมรมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ในจงัหวดัต่างๆ 
 จดัหาครฝึูกกีฬาโรลเลอรส์กีใหแ้ก่ชมรมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ในจงัหวดัต่างๆท่ีตอ้งการ เชน่ 

จงัหวดัศรีสะเกษ 
 ใหเ้งินสนับสนุนการแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีแก่ชมรมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ในจงัหวดัต่างๆ 
 ให่เงินสนับสนุนแก่ชมรมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์เพ่ือส่งนักกีฬาไปแขง่/ดงูานดา้นโรลเลอรส์กี

ในต่างประเทศ เชน่การสนับสนุนชมรมสกีฯจงัหวดัชมุพรในการเดินทางไปนอรเ์วยเ์ป็นตน้ 
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ผลงานดา้นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

 
งานของสมาคมฯ ซึง่ไดร้บัการเผยแพร่ทางชอ่ง 3 ผ่านทางรายการเสน่หกี์ฬา ซึง่เป็นรายการท่ีมี
ผูช้มเป็นจ านวนมากในชว่งเวลาเชา้วนัเสารแ์ละวนัอาทิตย  ์
 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1675147819240658/ 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1675166452572128/ 

https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1675147819240658/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1675147819240658/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1675166452572128/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1675166452572128/
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https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1682807878474652/ 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1682886628466777/ 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1690666237688816/ 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1690667007688739/ 

 

https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1682807878474652/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1682807878474652/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1682886628466777/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1682886628466777/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1690666237688816/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1690666237688816/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1690667007688739/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1690667007688739/
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https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1694776013944505/ 

 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1694777847277655/ 

 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1705771059511667/ 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1705793402842766/ 

 

https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1694776013944505/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1694776013944505/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1694777847277655/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1694777847277655/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1705771059511667/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1705771059511667/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1705793402842766/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1705793402842766/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1705793402842766/
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https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1714009712021135/ 

 

 

https://www.facebo

 

https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1714010678687705/ 

 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/493045584548557/ 

 

 
https://www.facebook.com/SanehkilaC
H3/videos/1969972403304162/ 

 

 

https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1714009712021135/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1714009712021135/
https://www.facebo/# https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1714010678687705/
https://www.facebo/# https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1714010678687705/
https://www.facebo/# https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1714010678687705/
https://www.facebo/# https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1714010678687705/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/493045584548557/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/493045584548557/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1969972403304162/
https://www.facebook.com/SanehkilaCH3/videos/1969972403304162/
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การสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชน ปี 2559-63 (ลา้นบาท) 

โลโก ้ ผูส้นบัสนุน / ชือ่หน่วยงาน 
ยอดเงินสนบัสนุน 

2559-62 2563 

 
กองทุนพฒันากีฬาแหง่ชาติ 20 8 

 

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 0.67 

 

กรมพลศึกษา 0.27  
 

 
Internation Ski Federation  1.2  0.7 

 

บริษทั ปตท. จ ากดั มหาชน 
 

17.0 
 

 
บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) 
2.0 

 
4.8 

VIK 0.2 

 
กลุ่มบริษทักลัฟ์ 

5.0 
(2560-61) 

 

 
กลุ่มบริษทักระทิงแดง   

 

5.0 
(2560-61) 

 

 
บริษทั การบินไทย จ ากดั 

(มหาชน) VIK 4 
 

 
คิโรโระรีสอรท์โฮลดิง้ 3.1  

 

 

บริษทั แอดวานซอ์ินโฟรเ์ซอรวิ์ส 
จ ากดั (มหาชน)    1.0 

 

 คุณสมบติั แสงชาติ  0.47 

Recognized by           

หมายเหตุ: จ านวนเงินท่ีไดร้บัจริงในชว่งเวลาดงักล่าว ไม่รวมเงินคา้งเบิก 

เน่ืองจากสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทยเป็นสมาคมกีฬาตาม
พระราชบญัญติัการกีฬาแหง่ประเทศไทย เงินบริจาคสมาคมกีฬาสกีฯจึงสามารถน าไป
หกัเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวนภาษีเงินได  ้
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แผนงานสมาคมฯ ปี 2564-65 
เป้าหมาย 

 ส่งนักกีฬาเขา้แขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัฤดูหนาวท่ี Lucerne ธนัวาคม 2564 
 ส่งนักกีฬาเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีประเทศจีนปี 2565 โดยมีเป้าหมายส่งนักกีฬาเขา้

แขง่ขนัอย่างนอ้ย 5 คน 
 ส่งนักกีฬาเขา้แขง่ขนัระดบันานาชาติอื่นๆ เขน่ Junior World Alpine Skiing 

Championships 2021, โอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2024  
 เผยแพร่และส่งเสริมกีฬาสกี สโนวบ์อรด์ และโรลเลอรส์กีในกลุ่มของคนไทย 
 พฒันานักกีฬาไทยเพ่ือใหมี้ทีมชาติท่ีแขง็แกร่งเขา้แขง่ขนักีฬาระดบันานาชาติไดห้ลากหลาย

ประเภท โดยเฉพาะโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2569 

แนวทาง 
 คดัเลือกนักกีฬาทีมีศกัยภาพเพ่ือฝึกซอ้มและแขง่ขนัระดบัโลก โดยเฉพาะการแขง่ขนัเก็บ

คะแนนเพ่ือ qualify ส าหรบัโอลิมปิกฤดหูนาวท่ีประเทศจีนปี 2565  
 จดักิจกรรมการแขง่ขนักีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ในกลุ่มของคนไทย (SSAT Race) โดยเป็น  

FIS Race อย่างนอ้ยปีละคร ัง้ 
 จดัค่ายสกีและสโนวบ์อรด์เยาวชน (Boot camp) 
 จดัการอบรมครสูอนสกีและสโนวบ์อรด์ 
 ขยายฐานนักกีฬาโรลเลอรส์กีในประเทศและจดัการแขง่ขนัระดบัชาติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้

ใหนั้กกีฬาไทยพฒันาตนเองและเพ่ือคดัเลือกนักกีฬาท่ีมีศกัยภาพไปพฒันาเป็นนักกีฬาสกี
เพ่ือแขง่ขนัในระดบันานาชาติต่อไป 
 

เป็นท่ีน่าเสียดายว่ากิจกรรมท่ีส าคญัหลายกิจกรรมในปี 2563 ตอ้งยกเลิกเน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ไดแ้ก่ 

 การพฒันาครฝึูกสอนสกี 
o ครัง้ท่ี 9 ระดบัท่ี 1 ท่ี Rusutsu ประเทศญี่ปุ่ น 8 - 11 มีนาคม 2563 
o ครัง้ท่ี 10 ระดบัท่ี 1 ท่ี Kiroro ประเทศญี่ปุ่ น 12 - 15 มีนาคม 2563 
o ครัง้ท่ี 11 ระดบัท่ี 3 ท่ี Mount Buller ประเทศออสเตรเลีย 10 - 14 สิงหาคม 

2563 
 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ รุ่นท่ี 4 (Boot camp) ท่ี Kiroro วนัท่ี 

15-21 มีนาคม 2563 
 การแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กี ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร ัง้ท่ี 36 จงัหวดัตราด 19-29 

มีนาคม 2563 
 52nd International Ski Congress Royal Cliff: ประชมุใหญ่ของ FIS ซึง่จดัขึน้ทุก 2 ปี 

ท่ีโรงแรมรอยลัคลิฟ จงัหวดัชลบรุี วนัท่ี 17-23 พฤษภาคม 2563 
 การฝึกซอ้มและแขง่ขนั FIS Race/World Cup ท่ีนิวซแีลนด ์เพ่ือเก็บคะแนน qualify 

ส าหรบัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ในชว่งสิงหาคม -กนัยายน 2563 
 การแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กี ในกีฬาแห่งชาติคร ัง้ท่ี 47 จงัหวดัศรีสะเกษ 5 -15 ธนัวาคม 

2563 
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 กิจกรรมท่ีส าคญัในปี 2564-65 

เพ่ือใหบ้รรลสุู่เป้าหมายดงักล่าว กิจกรรมท่ีส าคญัในชว่ง 2564-65 มีดงัน้ี 

 
2564 

 การฝึกซอ้มและแขง่ขนัในยโุรป/จีน/ญี่ปุ่ น/อเมริกาส าหรบันักกีฬาท่ีมีศกัยภาพเขา้แขง่ขนั
โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 และกีฬามหาวิทยาลยัโลกฤดหูนาว 2021 ในชว่งพฤศจิกายน 
2563-พฤษภาคม 2564  

 การขง่ขนั Junior World Alpine Skiing Championships 2021 
 การแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กี ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร ัง้ท่ี 36 จงัหวดัตราด 18-28 

เมษายน 2564 
 การแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กี ในกีฬาแห่งชาติคร ัง้ท่ี 47 จงัหวดัศรีสะเกษ มิถนุายน 2564 
 จดัการแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กีชงิชนะเลิศประเทศไทย คร ัง้ท่ี 5 
 การฝึกซอ้มและแขง่ขนั FIS Race/World Cup ท่ีนิวซแีลนด ์เพ่ือเก็บคะแนน qualify 

ส าหรบัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ในชว่งสิงหาคม-กนัยายน 2564 
 การฝึกซอ้มและแขง่ขนัในยโุรป/จีน/ญี่ปุ่ น/อเมริกาส าหรบันักกีฬาท่ีมีศกัยภาพเขา้แขง่ขนั

โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ในชว่งพฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565 
 ส่งนักกีฬาเขา้แขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัโลกฤดหูนาว  (30th Winter Universiade 2021) 

ท่ี Lucerne ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 11-21 ธนัวาคม 2564 
 สรรหาและฝึกซอ้มนักกีเยาวชนท่ีเกิดในปี 2549-50 เพ่ือเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกเยาวชนฤดู

หนาว 2024 
 
2565 

 ส่งนักกีฬาเขา้แขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว (Olympic Winter Games 2022) ท่ีกรงุปักก่ิง 
ประเทศจีน 4-20 กมุภาพนัธ ์2565 

 ส่งนักกีฬาเขา้แขง่ขนั International Children Winter Games ท่ีพย็องชงั ประเทศ 
เกาหลี ปี 2564 
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   คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 
 

  
     

นายปิยสวสัดิ ์ อมัระนนัทน ์                                                                                 

                                                                    นายกสมาคม 

 
 

 

นายวราห ์ สุจริตกุล 
อปุนายก คนที ่ 1 

 
 
 

    ไชยยศ จิรเมธากร 
  อปุนายก คนที่ 2 

 
นายหรินารถ ศิริวรรณ 

กรรมการเทคนิค 

 
นายศรณัยู  

อรรถญาณสกลุ 
กรรมการ 

นางสาวอาริดา  
ธรรมาณิชานนท ์

กรรมการ 

 
นายอยุธยา เอนกฤทธิ ์

กรรมการ 

 
นพ. สาโรช สุวรรณสุทธิ 

กรรมการ 

 
นายธรรมศกัดิ ์ วิบูลสนัติ 

กรรมการ 

 
นายจิติศกัดิ ์ นิติพิสานนท ์

กรรมการ 

 
นางสาวสุปิยา งามฮุย 

นายทะเบียน 

                     
 
 

 นายสืบ ธาราสิริ 
  เลขาธิการ 

 
นายภูวดล ส าเภาเงิน 

เหรญัญิก 
 

 นายติง องัคสิทธิ ์
ประชาสมัพนัธ ์
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คณะกรรมการโรลเลอรส์กี 

 

 
ประธานคณะอนุกรรม 
วา่ที ่ ร.ท.วทิต สายสุข 

(ผูแ้ทนจากจงัหวดัศรีสะเกศ) 

 

 
เลขานุการ 

นายปฏิเวธ จ ัน่เพชร 
ผูแ้ทนจากจงัหวดัระยอง 

 
กรรมการเทคนิค 

นายฉตัรชยั เทีย่งจรรยา 
ผูแ้ทนจากจงัหวดัชมุพร 

 
ประชาสมัพนัธ ์

นางสาวสุจินนัท ์ บุญประเสริฐ 
ผูแ้ทนจากจงัหวดัระยอง 

 
กรรมการ ภาค 1 

นายนเรนทรฤ์ทธิ ์ หนูนาม 
ผูแ้ทนจากจงัหวดักรุงเทพฯ 

 
กรรมการ ภาค 3 

นายบุญเลิศ มะโนมยั 
ผูแ้ทนจากจงัหวดัศรีสะเกษ 

 
กรรมการ ภาค 4 
นายไมตรี แซ่ภู ่

ผูแ้ทนจากจงัหวดัชมุพร 
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บุคลากรกีฬาสกีฯทีส่ าคญั 

บุญจนัทร ์ จนัเหลือง และ Maria Vittoria Comune  

 
บญุจนัทรเ์ป็นคนยโสธร เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตรท่ีมหาวิทยาลยัรามค าแหง และต่อมา
ไดแ้ต่งงานกบั Miriam ชาวอิตาลี นักกายภาพบ าบดั ซึง่อาศยัอยู่ท่ีเมือง Gressoney la Trinite 
ประเทศอิตาลี หลงัแต่งงานจึงยา้ยมาอยู่ท่ี Gressoney และเปิดรา้นนวดและกายภาพบ าบดั  
Miriam เป็นนักสกี เม่ือบญุจนัทรย์า้ยมาอยู่อิตาลี จึงไดห้ดัเล่นสกีจนเก่ง และเขา้แขง่ขนัสกี cross 
country ในระดบันานาชาติหลายครัง้ รวมทัง้เขา้แขง่ขนัสกี alpine ในการแขง่ขนัระดบัทอ้งถ่ิน
ดว้ย 
บญุจนัทรท์ าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการใหก้บัลูกชายและลกูสาวคือมรรค และคาเรน ตัง้แต่ทัง้สองคนยงัอยู่
ในทีมของประเทศอิตาลี และ Miriam ก็ท าหนา้ท่ีเป็นนักกายภาพบ าบดั และผูด้แูลทางดา้น
โภชนาการใหแ้ก่นักกีฬาทัง้สองมาโดยตลอด เม่ือมีการจดัตัง้สมาคมกีฬากีฬาสโนวบ์อรด์แห่ง
ประเทศไทย บญุจนัทรแ์ละ Miriam เป็นแรงส าคญัใหแ้ก่ทีม cross country จนทัง้มรรค และ
คาเรนสามารถเขา้แขง่ขนัในเอเชยีนเกมสฤ์ดูหนาวไดใ้นปี 2017 และโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 2018 
ในนามของทีมชาติไทย 
นอกจากน้ัน บญุจนัทรแ์ละ Miriam ยงัมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศอิตาลี 
ท าใหใ้นปัจจบุนัมีชาวอิตาเลียนหลายคนใน Gressoney นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครดั และทัง้
สองยงัไดบ้ริจาคบา้นและท่ีดินบนภเูขาในการสรา้ง ‘สนัติโลกา’ ซึง่เป็นสถานท่ีใหพ้ระสงฆส์ายหลวงปู่
ชาไปปฎิบติัธรรมอีกดว้ย 

           

บญุจนัทร ์ จนัเหลือง อาย ุ 56 ปี และ Maria 
Vittoria Comune อาย ุ 55 ปี พ่อและแม่ของ
มรรค และคาเรน จนัเหลือง  

บญุจนัทรเ์ป็นผูจ้ดัการทีม cross country และ
ครฝึูกกีฬาสกี cross country ส่วน Maria 
Vittoria Comune หรือ Miriam เป็นนัก
กายภาพบ าบดั (Physiotherapist)  ประจ าทีม 
cross country 

สนัติโลกา 
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Attilio Perona 

 

 

นาย ธราธิป ฉนัทะวฒัน ์

 

 

 

Attilio Perona หรือ ลีโอ อาย ุ 40 ปี โคช้ชาวอิตาลี
ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย อดีตนักกีฬาทีมชาติอิตาลี ผูมี้
ประสบการการเป็นโคช้นักกีฬาสกีอลัไพนก์ว่า 10 ปี มี
ความสามารถรอบตวั ทัง้การเป็นโคช้ การเป็น Ski Man 
ใหก้บัทีมชาติไทย และถือเป็นโคช้ท่ีมีความส าคญัต่อทีม
ชาติไทยในการแขง่ขนั Winter Youth Olympic Games 
2020 เพราะสามารถฝึกสอนนักกีฬาไทยท่ีมีประสบการใน
การเล่นสกีเพียงแค่ 1 ปีใหส้ามารถผ่านการคดัตวัเขา้ไป
ร่วมท าการแขง่ขนัไดเ้ป็นผลส าเร็จ  

ปัจจบุนัเป็น Head Coach Alpine Ski ทีมชาติไทย 

นาย ธราธิป ฉันทะวฒัน ์ หรือ โทน่ี ผูฝึ้กสอนและผู ้
ตดัสินโรลเลอรส์กี ชาวไทย ท่ีไดร้บัการรบัรองโดยสหพนัธส์กี
สากล FIS ส่วนตวัเป็นผูท่ี้สนใจกีฬาสโนวบ์อรด์ แต่ไดมี้โอกาส
เขา้มาชว่ยเหลืองานในสมาคมในส่วนของกีฬาโรลเลอรส์กี ถือ
เป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการพฒันากีฬาโรลเลอรส์กีเป็นอย่าง
มาก เพราะมีความทุ่มเทและมีความรูค้วามสามารถดา้นบริหาร
จดัการ ท าใหส้มาคมสามารถจดัการแขง่ขนักีฬาโรลเลอรส์กี
ไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

ผลงานส าคญัคือในปี 2019-2020 ไดร้่วมงานในโครงการ
เตรียมนักกีฬาไทยสู่ Winter Youth Olympic Games 
2020 ในฐานะผูค้วบคมุทีม cross country โดยร่วมมือกบั
ทีมนักกีฬาไทยชดุใหญ่ มรรค คาเรน และบุญจนัทร ์ จนั
เหลือง ชว่ยกนัเตรียมทีมจนนักกีฬาไทยสามารถควา้โควตา
สกี cross country เขา้แขง่ขนัได ้ 2 คน 
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ภาคผนวก 
ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 

 ฉบบัท่ี 3/2563 เร่ือง เปิดรบัสมคัรนกักีฬาเขา้ทีมฝึกซอ้ม
และเกบ็ตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 

 ฉบบัท่ี 4/2563 เร่ือง การคดัเลือกนกักีฬา เพ่ือเป็น
ตวัแทนประเทศไทยเขา้แขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 
2022 

 ฉบบัท่ี 1/2564 เร่ือง การคดัเลือกนักกีฬาเขา้ทีมฝึกซอ้ม
และเกบ็ตวัสู่การแขง่ขนัโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 
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ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 
 ฉบบัท่ี 3/2563 

เรื่อง เปิดรบัสมคัรนักกีฬาเข้าทีมฝึกซ้อมและเกบ็ตวัสู่การแข่งขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 

ตามที ่ สมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้เป็นสมาคมกฬีาตามพระราชบญัญตักิารกฬีา
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเป็นสมาคมกฬีาที่ด าเนินกจิกรรมกฬีาสกแีละสโนว์บอรด์ในนามของชาตหิรอืประเทศไทย นัน้ 

เพื่อใหไ้ดน้กักฬีาไทยทีม่คีวามสามารถทีสุ่ดและการคดัเลอืกนักกฬีาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกี
และสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในการประชุมครัง้ที ่ 10/2563 (ครัง้ที ่56) เมื่อวนัที ่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  จงึเปิดรบัสมคัร
นกักฬีาเขา้ทมีฝึกซอ้มและเกบ็ตวัส าหรบัการเตรยีมการเขา้สู่การแขง่ขนัโอลมิปิกฤดหูนาว 2022 ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2565 ณ กรงุ
ปกักิง่ ประเทศจนี พรอ้มก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการคดัเลอืกนักกฬีา  ดงัรายละเอยีดในเอกสารเรือ่ง “หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขใน
การคดัเลอืกนกักฬีาสกแีละสโนว์บอร์ด” แนบทา้ยประกาศนี้ โดยนักกฬีาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะไดร้บัการสนับสนุนจากสมาคมฯ ในดา้น
ต่างๆรวมถงึการฝึกสอน, การเงนิ (ในอตัราทีส่มาคมฯก าหนด), อุปกรณ์ และการเดนิทาง เป็นตน้ 

นกักฬีาผูท้ีส่นใจสมคัรสามารถสง่อเีมลแสดงความประสงคพ์รอ้มแนบส าเนาหนงัสอืเดนิทางไทยและบตัรประจ าตวั
ประชาชนไทยมาไดท้ี่ harinat@ssat.or.th และ cc secretary@ssat.or.th ทัง้นี้หากไมไ่ดร้บัอเีมลล์ตอบกลบัในการยนืยนัการไดร้บั
เอกสาร ภายใน 7 วนันบัจากวนัทีท่ าการสมคัร ขอใหก้รุณาติดต่อสมาคมฯโดยด่วน หากไมด่ าเนินการถอืวา่สละสทิธิ ์ 

 
การเปิดรบัสมคัรนักกฬีาเขา้ทมีฝึกซอ้มและเกบ็ตวัเพื่อพฒันาความสามารถในการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวปี 2022 นี้

แบง่เป็น 2 ภาคคอื ปี 2563 และ ปี 2564 
1) ภาคปี 2563 สามารถสมคัรไดต้ัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
โดยจะประกาศผล ในวนัที่ 1 มกราคม 2564 ผา่นเวป็ไซต์และเพจเฟสบุ๊กของสมาคมฯ  
2) ภาคปี 2564 สามารถสมคัรไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป จนถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 โดยจะประกาศผล 
ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ผา่นเวป็ไซต์และเพจเฟสบุ๊กของสมาคมฯ   

 
ทัง้นี้เกณฑก์ารคดัเลอืกข ัน้สุดทา้ยในการเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้แขง่ขนัโอลมิปิกฤดหูนาว 2022 จะปรากฏตามประกาศ

สมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอรด์แห่งประเทศไทย  ฉบบัที่ 4/2563 เรือ่ง การคดัเลอืกนักกฬีาเพื่อเป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้แขง่ขนั
กฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว 2022 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

                                                               
   )นายปิยสวสัดิ ์อมัระนันทน์(  

        นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย 

 
 
 

mailto:harinat@ssat.or.th%20และ
mailto:secretary@ssat.or.th


 
 

ผลงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแหง่ประเทศไทย 2020  หน้า 109 จาก 121   

 

                                                                                                                     เอกสารแนบ 
 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการคดัเลือกนักกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์ 
 
การคดัเลือกนักกีฬาสกีและสโนวบ์อร์ดแบ่งเป็น 4 ประเภทกีฬา ดงัน้ี  
 
1. ประเภทสกีอลัไพน์ (Giant Slalom & Slalom) 

A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 
C. ขอ้ก าหนดในดา้นคะแนน FIS :  

1) ในภาคปี 2563 ตอ้งมคีะแนน “FIS POINT BASE LIST 2021“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Giant Slalom ไมเ่กนิ  200 คะแนน  
b. ประเภท Slalom           ไมเ่กนิ  200 คะแนน  

2) ในภาคปี 2564 ตอ้งมคีะแนน “FIS POINT BASE LIST 2022“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Giant Slalom ไมเ่กนิ  200 คะแนน 
b. ประเภท Slalom           ไมเ่กนิ  200 คะแนน 

D. ขอ้ก าหนดในเรือ่งเวลาความสามารถในการเขา้รว่มและบคุคลิกภาพ :                                 

1) ตอ้งสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนั FIS พรอ้มกบัทมีหรอืดว้ยตนเอง 
2) สามารถเขา้รว่มการฝึกกบัทมีในบางโอกาสทีส่มาคมฯก าหนด 
3) ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบการเป็นนกักฬีาของสมาคมฯและค าแนะน าของทมีผูฝึ้กสอนจากสมาคมฯ  

E. จ านวนนกักฬีา : 
                       1)  นกักฬีาประเภทหญงิ 2 คน และประเภทชาย 2 คน 

2)  กรณีทีม่ผีูผ้า่นเกณฑไ์มค่รบตามจ านวนทีห่นดไวท้างสมาคมฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกตามดลุยพนิิจ หรอื 
อาจจะเลอืกจากอดตีตวัแทนทมีชาตไิทยทีเ่คยเขา้แขง่ขนัในรายการดา้นล่างนี้อย่างน้อย 
1 รายการ  

 a. Olympic Winter Games 2018. 
b. Youth Winter Olympic Games 2020. 
c. FIS Alpine Junior World Championships 2020. 

F. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์ : นกักฬีาตอ้งผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-
Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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2. ประเภทสกีครอสคนัทรี 

A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 
C. ขอ้ก าหนดในดา้นคะแนน FIS:  

1) ในภาคปี 2563 ตอ้งมคีะแนน “8th CROSS COUNTRY LIST 2019/2020“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Distance Race Event ไมเ่กนิ 400 คะแนน 
b. ประเภท Sprint Race Event ไมเ่กนิ 400 คะแนน 

2) ในภาคปี 2564 ตอ้งมคีะแนน “8th CROSS COUNTRY LIST 2020/2021“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Distance Race Event ไมเ่กนิ 400 คะแนน 
b. ประเภท Sprint Race Event ไมเ่กนิ 400 คะแนน 

D.  ขอ้ก าหนดในเรือ่งเวลาความสามารถในการเขา้ร่วมและบคุคลกิภาพ                                   

1) ตอ้งสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนั FIS พรอ้มกบัทมีหรอืดว้ยตนเอง 
2) สามารถเขา้รว่มการฝึกกบัทมีในบางโอกาสทีส่มาคมฯก าหนด 
3) ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบการเป็นนกักฬีาของสมาคมฯและค าแนะน าของทมีผูฝึ้กสอนจากสมาคมฯ  

E. จ านวนนกักฬีา : 
                       1)  นกักฬีาประเภทหญงิ 2 คน และประเภทชาย 2 คน 

2)  กรณีทีม่ผีูผ้า่นเกณฑไ์มค่รบตามจ านวนทีห่นดไวท้างสมาคมฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกตามดลุยพนิิจ หรอื 
อาจจะเลอืกจากอดตีตวัแทนทมีชาตไิทยทีเ่คยเขา้แขง่ขนัในรายการดา้นล่างนี้อย่างน้อย 
1 รายการ  

a. Olympic Winter Games 2018. 
      b. Youth Winter Olympic Games 2020. 

c. FIS World Cup 
F. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์ : นกักฬีาตอ้งผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-

Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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3. ประเภทสกีฟรีสไตล ์
A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 
C. ขอ้ก าหนดในดา้นคะแนน FIS :  

1) ในภาคปี 2563 ตอ้งมคีะแนน “FIS POINT BASE LIST 2021“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Big Air Race Event ไมน่้อยกวา่ 30 คะแนน 
b. ประเภท Slopestyle Race Event ไมน่้อยกวา่ 10 คะแนน 

2) ในภาคปี 2564 ตอ้งมคีะแนน “ FIS POINT BASE LIST 2022“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Big Air Race Event ไมน่้อยกวา่ 30 คะแนน 
b. ประเภท Slopestyle Race Event ไมน่้อยกวา่ 10 คะแนน 

                 D.  ขอ้ก าหนดในเรือ่งเวลาความสามารถในการเขา้รว่มและบคุคลกิภาพ                                   

1) ตอ้งสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนั FIS กบัพรอ้มทมีหรอืดว้ยตนเอง 
2) สามารถเขา้รว่มการฝึกกบัทมีในบางโอกาสทีส่มาคมฯก าหนด 
3) ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบการเป็นนกักฬีาของสมาคมฯและค าแนะน าของทมีผูฝึ้กสอนจากสมาคมฯ  

E. จ านวนนกักฬีา : 
                       1)  นกักฬีาประเภทหญงิ 1 คน และประเภทชาย 1 คน 

2)  กรณีทีม่ผีูผ้า่นเกณฑไ์มค่รบตามจ านวนทีห่นดไวท้างสมาคมฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกตามดลุยพนิิจ หรอื 
อาจจะเลอืกจากอดตีตวัแทนทมีชาตไิทยทีเ่คยเขา้แขง่ขนัในรายการดา้นล่างนี้อย่างน้อย 
1 รายการ  

a. FIS Freestyle Ski World Championships 2020/2021 
      b. FIS World Cup 2020/2021 

F. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์ : นกักฬีาตอ้งผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-
Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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4. ประเภทสโนวบ์อรด์ฟรีสไตล ์
A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 
C. ขอ้ก าหนดในดา้นคะแนน FIS :  

1) ในภาคปี 2563 ตอ้งมคีะแนน “FIS POINT BASE LIST 2021“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Big Air Race Event ไมน่้อยกวา่ 30 คะแนน 
b. ประเภท Slopestyle Race Event ไมน่้อยกวา่ 10 คะแนน 

2) ในภาคปี 2564 ตอ้งมคีะแนน “FIS POINT BASE LIST 2022“ 
ตามทีป่รากฏบนการประกาศในเวบ็ไซต์ของ FIS ดงันี้ 
a. ประเภท Big Air Race Event ไมน่้อยกวา่ 30 คะแนน 
b. ประเภท Slopestyle Race Event ไมน่้อยกวา่ 10 คะแนน 

                 D.  ขอ้ก าหนดในเรือ่งเวลาความสามารถในการเขา้รว่มและบคุคลกิภาพ                                   

1) ตอ้งสามารถเขา้ร่วมการแขง่ขนั FIS กบัพรอ้มกบัทมีหรอืดว้ยตนเอง 
2) สามารถเขา้รว่มการฝึกกบัทมีในบางโอกาสทีส่มาคมฯก าหนด 
3) ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบการเป็นนกักฬีาของสมาคมฯและค าแนะน าของทมีผูฝึ้กสอนจากสมาคมฯ  

E. จ านวนนกักฬีา : 
                       1)  นกักฬีาประเภทหญงิ1 คน และประเภทชาย 1 คน 

2)  กรณีทีม่ผีูผ้า่นเกณฑไ์มค่รบตามจ านวนทีห่นดไวท้างสมาคมฯขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกตามดลุยพนิิจ หรอื 
อาจจะเลอืกจากอดตีตวัแทนทมีชาตไิทยทีเ่คยเขา้แขง่ขนัในรายการดา้นล่างนี้อย่างน้อย 
1 รายการ  

a. FIS World Championships 2020/2021 
      b. FIS World Cup 2020/2021 

F. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์ : นกักฬีาตอ้งผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-
Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 
 ฉบบัท่ี 4/2563 

เรื่อง การคดัเลือกนักกีฬา เพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 

ตามที ่ สมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์แหง่ประเทศไทย ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้เป็นสมาคมกฬีาตาม

พระราชบญัญตักิารกฬีาแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเป็นสมาคมกฬีาทีด่ าเนนิกจิกรรมกฬีาสกแีละ สโนวบ์อรด์

ในนามของชาตหิรอืประเทศไทย นัน้ 

  เพื่อใหก้ารคดัเลอืกนกักฬีาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์แห่ง
ประเทศไทย ในการประชุมครัง้ที ่10/2563 (ครัง้ที ่56) เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  จงึก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
ส าหรบัการคดัเลอืกนกักฬีาเพื่อเป็นตวัแทนประเทศไทย ในการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว 2022 ครัง้ที ่
24 ณ กรุงปกักิง่ ประเทศจนี ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ดงัรายละเอยีดในเอกสาร “หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การคดัเลือกนักกีฬา เพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทย รว่มการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 คร ัง้ท่ี 24 ณ 
ประเทศเทศจีน” แนบทา้ยประกาศนี้ 

ทัง้นี้ สมาคมฯจะพจิารณาคดัเลอืกนกักฬีาทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มลูคะแนน OLYMPIC 
FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565 ตามรายชื่อทีป่รากฏในการประกาศของ FIS ผ่านระบบออนไลน์แลว้ 
เพื่อน าเสนอการกฬีาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ เพื่อพจิารณาส่ง
รายชื่อเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว 2022 ต่อไป โดยสมาคมฯจะประกาศผลการคดัเลอืกผ่านเวป็ไซต์
และเพจเฟสบุ๊กของสมาคมฯ  

 
ประกาศ ณ วนัที ่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

                                                      
 

   )นายปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์(  
        นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 

 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการคดัเลือกนักกีฬา เพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก

ฤดหูนาว 2022 ครัง้ท่ี 24 ณ ประเทศเทศจีน 

เกณฑก์ารคดัเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทกีฬาท่ีส่งแข่งขนั 4 ประเภท คือ: อลัไพน์ (GS&SL) / ครอสคนัทรี / สกีฟรี
สไตล ์/ สโนวบ์อรด์ เป็นไปตามข้อ 1 ข้อก าหนดการคดัเลือกด้านความสามารถ และคณุสมบติัท่ีจ าเป็นต้องมีในข้อ 2-4 
 
 
1. ข้อก าหนดการคดัเลือกด้านความสามารถ  

1.1 ประเภทสกีอลัไพน์ (GS & SL) 
A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 

(ตามมาตรา 607.3 การจดัประเภทในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) ของ FIS) 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 

C. ขอ้ก าหนดของ FIS:  
1. มคีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565 โดยมชีือ่ปรากฏในการประกาศของ FIS 

ผา่นระบบออนไลน์ ดงันี้ 
ก.) หมวด Giant Slalom ตอ้งมคีะแนน OLYMPIC FIS Point ไมเ่กนิ 160 คะแนน และ 
ข.) หมวด Slalom ตอ้งมคีะแนน OLYMPIC FIS Point ไมเ่กนิ 160 คะแนน 

D. ขอ้ก าหนดของ SSAT: 
1. นกักฬีาประเภทหญงิหนึ่ง (1) คน และ ประเภทชาย หนึ่ง (1) คนทีจ่ะถูกเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาติ 
2. นกักฬีาหญงิ/ชายดงักล่าว ทีม่คีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565  ต ่าทีส่ดุใน

ประเภท Giant Slalom หรอื Slalom จะถูกเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาตไิทย 
3. ตอ้งสามารถปฏบิตัติามกฎของทมีและการสัง่การของทมีงานโคช้ทมีชาตอิย่างเครง่ครดัในระหว่างการเป็น

ตวัแทนทมีชาต ิ
4. ตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัความประพฤติ (CODE OF CONDUCT) ของนกักฬีาในสมาคมกฬีาสกแีละส

โนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย (SSAT) และคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย (NOCT) ตลอดเวลาใน

ระหวา่งการเป็นตวัแทนทมีชาติ 

E. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์: ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการแพทย์ตามมาตรา 221: การตรวจสอบทางการแพทย์
และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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1.2 ประเภทสกีครอสคนัทร ี
A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 

(ตามมาตรา 607.3 การจดัประเภทในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) ของ FIS) 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 

C. ขอ้ก าหนดของ FIS:  
1. มคีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565 โดยมชีือ่ปรากฏในการประกาศของ FIS 

ผา่นระบบออนไลน์ ดงันี้ 
ก.) หมวด Distance Race Event ชาย 15 กม. / หญงิ 10 กม ตอ้งมคีะแนน  

OLYMPIC FIS Point ทีไ่มเ่กนิ 300 คะแนน และ 
ข.) หมวด Sprint Race Event ตอ้งมคีะแนน  

OLYMPIC FIS Point ทีไ่มเ่กนิ 300 คะแนน  
D. ขอ้ก าหนดของ SSAT: 

1. นกักฬีาประเภทหญงิหนึ่ง (1) คน และ ประเภทชาย หนึ่ง (1) คนทีจ่ะถูกเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาติ 
2. นกักฬีาหญงิ/ชายดงักล่าว ทีม่คีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565  ต ่าทีส่ดุใน

ประเภท Distance Race Event หรอื ประเภท Sprint Race Event จะถูกเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาตไิทย 
3. ตอ้งสามารถปฏบิตัติามกฎของทมีและการสัง่การของทมีงานโคช้ทมีชาตอิย่างเครง่ครดัในระหว่างการเป็น

ตวัแทนทมีชาต ิ
4. ตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัความประพฤติ (CODE OF CONDUCT) ของนกักฬีาในสมาคมกฬีาสกแีละส

โนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย(SSAT) และคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย (NOCT) ตลอดเวลาใน

ระหวา่งการเป็นตวัแทนทมีชาติ 

E. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์: ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการแพทย์ตามมาตรา 221: การตรวจสอบทางการแพทย์
และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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1.3 ประเภทสกีฟรีสไตล ์
A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 

(ตามมาตรา 607.3 การจดัประเภทในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) ของ FIS) 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 

C. ขอ้ก าหนดของ FIS:  
1. มคีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565 โดยมชีือ่ปรากฏในการประกาศของ FIS 

ผา่นระบบออนไลน์ ดงันี้ 
ก.) หมวด Big Air Race Event ตอ้งมคีะแนน OLYMPIC FIS Point ไมน่้อยกวา่ 50 คะแนน  และตดิอยู่ใน 

30 อนัดบัแรกของการแขง่ขนั Freeski Big Air อย่างน้อยหนึ่ง (1) รายการแขง่ขนัของ FIS World Cup 
หรอื ในรายการ FIS Freestyle Ski World Championships 2021 ภายในช่วงการแขง่ขนั 1 กรกฎาคม 
2563 ถงึ 16 มกราคม 2565 หรอื 

ข.) หมวด Slopestyle Race Event ตอ้งมคีะแนน OLYMPIC FIS Point ไมน่้อยกวา่ 50 คะแนน และตดิ
อยู่ใน 30 อนัดบัแรกของการแขง่ขนั Slopestyle อย่างน้อยหนึ่ง (1) รายการแขง่ขนัของ FIS World 
Cup หรอื ในรายการ FIS Freestyle Ski World Championships 2021 ภายในชว่งการแขง่ขนั 1 
กรกฎาคม 2563 ถงึ 16 มกราคม 2565  

D. ขอ้ก าหนดของ SSAT: 
1. นกักฬีาหญงิหรอืชาย ทีม่คีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565 

สงูทีส่ดุในประเภท Big Air Race Event หรอืประเภท Slopestyle Race Event จะถูกเลอืกเป็นตวัแทนทมี
ชาตไิทย 

2. ตอ้งปฏบิตัติามกฎของทมีและการสัง่การของทมีงานโคช้ทมีชาติอย่างเครง่ครดัในระหวา่งการเป็นตวัแทนทมี
ชาต ิ

3. ตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัความประพฤติ (CODE OF CONDUCT) ของนกักฬีาในสมาคมกฬีาสกแีละส

โนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย(SSAT) และคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย (NOCT) ตลอดเวลาใน

ระหวา่งการเป็นตวัแทนทมีชาติ 

E. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์: ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการแพทย์ตามมาตรา 221: การตรวจสอบทางการแพทย์
และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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1.4 ประเภทสโนวบ์อรด์ฟรีสไตล ์
A. เกดิกอ่นวนัที ่1 มกราคม 2549 

(ตามมาตรา 607.3 การจดัประเภทในการแขง่ขนัระหวา่งประเทศของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) ของ FIS) 
B. เป็นนกักฬีาทีข่ ึน้ทะเบยีน FIS ในสงักดั THA ทีใ่ชง้านอยู่ปจัจุบนั 

C. ขอ้ก าหนดของ FIS:  
1. มคีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565 โดยมชีือ่ปรากฏในการประกาศของ FIS 

ผา่นระบบออนไลน์ ดงันี้ 
ก.) หมวด Big Air Race Event ตอ้งมคีะแนน OLYMPIC FIS Point ไมน่้อยกวา่ 50 คะแนน  และตดิอยู่ใน 

30 อนัดบัแรกของการแขง่ขนั Big Air อย่างน้อยหนึ่ง (1) รายการแขง่ขนัของ FIS World Cup หรอื ใน
รายการ FIS Freestyle Ski World Championships 2021 ภายในชว่งการแขง่ขนั 1 กรกฎาคม 2563 ถงึ 
16 มกราคม 2565 หรอื 

ข.) หมวด Slopestyle Race Event ตอ้งมคีะแนน OLYMPIC FIS Point ไมน่้อยกวา่ 50 คะแนน และตดิ
อยู่ใน 30 อนัดบัแรกของการแขง่ขนั Slopestyle อย่างน้อยหนึ่ง (1) รายการแขง่ขนัของ FIS World 
Cup หรอื ในรายการ FIS Freestyle Ski World Championships 2021 ภายในชว่งการแขง่ขนั 1 
กรกฎาคม 2563 ถงึ 16 มกราคม 2565 หรอื 

ค.) หมวด Snowboard Cross ตอ้งมคีะแนน OLYMPIC FIS Point ไมน่้อยกว่า 100 คะแนน หรือ
มากกว่า และตดิอยู่ใน 30 อนัดบัแรกของการแขง่ขนั Slopestyle อย่างน้อยหนึ่ง (1) รายการแขง่ขนั
ของ FIS World Cup หรอื ในรายการ FIS Freestyle Ski World Championships 2021 ภายในช่วงการ
แขง่ขนั 1 กรกฎาคม 2563 ถงึ 16 มกราคม 2565 

D. ขอ้ก าหนดของ SSAT: 
1. นกักฬีาหญงิหรอืชาย ทีม่คีะแนน OLYMPIC FIS POINT LIST ณ วนัที ่17 มกราคม 2565   

สงูทีส่ดุ ในประเภท Big Air Race Event ,ประเภท Slopestyle Race Event หรือประเภท Snowboard 
Cross จะถูกเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาตไิทย 

2. ตอ้งปฏบิตัติามกฎของทมีและการสัง่การของทมีงานโคช้ทมีชาติอย่างเครง่ครดัในระหวา่งการเป็นตวัแทนทมี
ชาต ิ

3. ตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบัความประพฤติ (CODE OF CONDUCT) ของนกักฬีาในสมาคมกฬีาสกแีละส

โนวบ์อร์ดแห่งประเทศไทย(SSAT) และคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย (NOCT) ตลอดเวลาใน

ระหวา่งการเป็นตวัแทนทมีชาติ 

E. ขอ้ก าหนดทางการแพทย์: ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการแพทย์ตามมาตรา 221: การตรวจสอบทางการแพทย์
และการตรวจสอบสารเสพตดิตอ้งหา้ม (Anti-Doping) ตามของกฎการแขง่ขนัสกนีานาชาต ิ(ICR) 
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2. ข้อก าหนดในด้านสญัชาติ 
          A. ขอ้ก าหนดภาคบงัคบัของนกักฬีาทุกประเภท: เป็นพลเมอืงไทยโดยมบีตัรประชาชนไทยหรอืหนงัสอืเดนิทางไทย ที่ไม่
หมดอายุ 

 
3. ข้อก าหนดการการคดัเลือกในด้านพฤติกรรม 

A. ในชว่งระยะเวลาการฝึกและระยะเวลาการแขง่ขนันกักฬีาตอ้งมคีวามมุง่ม ัน่และทุ่มเท 
B. สามารถรายงานความคบืหน้าโปรแกรมการฝึกซอ้มและผลการแขง่ขนัล่าสดุทัง้หมดแกส่มาคมฯ  
C. ปราศจากขอ้หาทางอาญาทุกกรณีและมบีุคลกิพฤตกิรรมดี 
D. สามารถปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบายต่อตา้นการใชส้ารเสพตดิตอ้งหา้มของ FIS 
E. สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ Alpine Responsibility Code ของสถานทีแ่ขง่ทัง้หมด 
F. สามารถปฏบิตัติามกฏระเบยีบขอ้บงัคบัความประพฤตขิองคณะกรรมการโอลมิปิคแห่งประเทศไทย (NOCT) 
G. สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบและค าแนะน าภายใตก้ารดแูลของสมาคมกฬีาสกแีละสโนว์บอรด์แห่งประเทศไทย 

(SSAT) 
H. สามารถปฏบิตัติามกฎของทมีและการสัง่ของทมีงานโคช้ทมีชาติอย่างเครง่ครดั  
I. ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมขุ ประเพณีและวฒันธรรมไทย 
J. ตอ้งไมแ่สดงการรบัรองผลติภณัฑส์ว่นบคุคลของนกักฬีาทุกชนิดประเภท (ผูส้นบัสนุนสว่นบคุคล) ต่อสาธารณะใน

ขณะทีเ่ป็นตวัแทนทมีชาตไิทยเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากสมาคมฯ เป็นครัง้ๆไป 

 
4. ระเบียบข้อบงัคบัความประพฤติของนักกีฬาในสมาคมฯ 

A. ปฏบิตัตืามระเบยีบขอ้บงัคบัความประพฤติ (CODE OF CONDUCT) ของสมาคมฯ 
B. เคารพในสทิธมินุษยชนและคุณค่าของผูอ้ื่น 
C. มนี ้าใจและซื่อสตัย์สจุรติในการอยู่กบัผูอ้ื่น 
D. มคีวามเป็นมอือาชพีและมคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 
E. ละเวน้จากการล่วงละเมดิ, คกุคาม, เลอืกปฏบิตัติ่อผูอ้ื่นในทุกรปูแบบ 
F. เป็นแบบอย่างที่ด ี

 
หมายเหตุ; การปฏิบติัตามข้อก าหนด : หากพบว่านกักฬีาฝ่าฝืน/ไมป่ฏบิตัติามกฏเกณฑ์ใดในขอ้ 3 หรอื 4 สมาคมฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการตรวจสอบ ใชอ้ านาจในการพจิารณาบทลงโทษต่างๆรวมถึงการตดัสทิธกิารเป็นตวัแทนเขา้แจ่งขนัในนามทมีชาตไิทย และ/
หรอืตดัสทิธกิารเป็นนักกฬีา FIS (THA) ตามทีส่มาคมฯเหน็สมควร 
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ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 
 ฉบบัท่ี 1/2564 

เรื่อง การคดัเลือกนักกีฬาเข้าทีมฝึกซ้อมและเกบ็ตวัสู่การแข่งขนัโอลิมปิกฤดหูนาว 2022 

ตามที ่ สมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย ไดม้ปีระกาศสมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์แห่ง
ประเทศไทย ฉบบัที ่ 3/2563 เรื่อง เปิดรบัสมคัรนกักฬีาเขา้ทมีฝึกซอ้มและเกบ็ตวัสู่การแขง่ขนัโอลมิปิกฤดหูนาว 
2022 ลงวนัที ่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 นัน้ 

เมื่อหมดเขตรบัสมคัรเมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มนีกักฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์ยืน่ความจ านง 11 ราย โดยมี
นกักฬีา 7 รายทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนทุกประการ และมนีกักฬีา 4 รายทีม่คีุณสมบตัดิา้น FIS Base Point ไม่เป็นไป
ตามเกณฑท์ีส่มาคมฯก าหนด คณะกรรมการสมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย ในการประชุมครัง้ที ่
1/2564 (ครัง้ที ่59) เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2564 จงึมมีตคิดัเลอืกนกักฬีาจ านวน 7 รายทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน เพื่อเขา้
ทมีฝึกซอ้มและเกบ็ตวัสู่การแขง่ขนัโอลมิปิกฤดหูนาว 2022 ดงันี้ 

ประเภทสกีครอสคนัทรี ชาย 
  นายมรรค จนัเหลอืง (Mr. Mark Chanloung)      
ประเภทสกีครอสคนัทรี หญิง 
  นางสาวคาเรน จนัเหลอืง (Ms.Karen Chanloung) 
ประเภทสกีอลัไพน์ ชาย 
  นายนิโคล่า ซาโนน (Nicola Zanon)  

นายแออร์อน พอลล ์ลแีมน (Aaron Paul Leaman) 
นายลุค เคอชไมยร ์(Luke Kirchmayr) 

ประเภทสกีอลัไพน์ หญิง 
นางสาวแคทเทอรนี คารล์สนั  (Kathrine Karlsson) 

ประเภทสกีฟรีสไตล ์ชาย 
นายปอล วเียอรต๊์องส ์(Paul Vieuxtemps) 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

                                                          
   )นายปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์(  

              นายกสมาคมกฬีาสกแีละสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย 

 



 
 

ผลงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแหง่ประเทศไทย 2020  หน้า 120 จาก 121   

 

 

 

 

 

 

สมาคมกีฬาสกีและสโนวบ์อรด์แห่งประเทศไทย เลขที ่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา (ช ัน้ 19) ถนนรามค าแหง หวัหมาก กทม 10240  
TAX 0-9930-00364-49-0 โทรศพัท ์ 02-130 7203  
อีเมลล ์ : info@ssat.or.th website : www.ssat.or.th Facebook  
FanPage : https://www.facebook.com/thailandski 
SKI and SNOWBOARD ASSOCIATION of THAILAND 286 His Majesty the 

King Honor Celebration Building 19th floor, Sports Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240 TAX 0-9930-00364-49-0 Tel +662-130 7203 
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