
รายงานการประชมุใหญส่ามญัประจ าปี 2563 
สมาคมกฬีายมินาสตกิแหง่ประเทศไทย 

วนัพฤหัสบดีที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 
ผ่านระบบออนไลน ์(Zoom Meeting) 

******************* 
 

กรรมการบรหิารทีม่าประชมุ 
1. นาวาตรี ศรายุทธ  พัฒนศักดิ์  นายกสมาคม / ประธานท่ีประชุม 
2. พลเอก มังกร  โกสินทรเสนีย์  อุปนายก 
3. ดร.กุสุมาลย์  ประเสริฐศรี  อุปนายก 
4. นาวาเอก วัลลภ  ช่ืนเจริญสุข  เลขาธิการฯ 
5. นางสาวกนกรัตน ์ ตันติกรพรรณ  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.รัตนา  ยอดหาญ  กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ร าไพ  ศูนย์จันทร์  กรรมการ 
8. นางสาวนันท์นิชา  เสนาชัย   กรรมการ 
9. นางรุ่งกานต์  แสงทองสกุลเลิศ  กรรมการ 
10. ดร.ธิติพงษ ์  สุขดี   กรรมการ 
11. ว่าท่ี ร้อยตรี เอกชัย นุชล ายอง  กรรมการและนายทะเบียน 
12. เรือโท สัมพันธ์  มุสิกานนท์  กรรมการและเหรัญญิก 

 

กรรมการบรหิารทีไ่มม่าประชมุ 
1. พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์และอุปนายก  ติดภารกิจ 
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณษา  อุปนายก    ติดภารกิจ 
3. นางอ าไพพร  ฉายศิริ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
4. นายวีระพงษ ์  บริสุทธิ์สุขกมล  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 
 

สโมสรสมาชกิสามญัทีม่าประชมุ 
1. นางเรืองรอง  จันทร์เท่ียง  ผู้แทนสโมสรเสนาชัยยิม 
2. ดร.กุสุมาลย์  ประเสริฐศรี  ประธานสโมสรจินตนา 
3. นายประวิทย์  สวนสันต์  ประธานสโมสรศูนย์ฝึกยิมนาสติกลีลาสิงห์ 
4. นางจันทร์พิมพ ์  ตัวตน   ผู้แทนสโมสรโรงเรียนเพชรอุษานาฏลีลา 
5. นายบัณฑูร  บุญช ู   ผู้แทนสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
6. นายสมชาย  ประเสริฐศรี  ประธานสโมสรศูนย์ฝึกยิมนาสติกมหาวิทยาลัยการกีฬา 

แห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

7. นางรัศน ี  จันทาบุตร  ผู้แทนสโมสรปัญจพรยิม 
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8. นายพิทยา  บุญคงเสน  ประธานสโมสรศูนย์ฝึกยิมนาสติกมหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

9. นายชุมพล  วงศ์ค าจันทร์  ประธานสโมสรศูนย์ฝึกยิมนาสติกและการเต้น  
(สพล.เชียงใหม่) 

      10.  นางสาวสุภาพร  พาลซ้าย   ประธานสโมสรยิมนาสติกเด็กเล็กเพชรเกษม 81 
      11.  นางจรัส  ค าแผ่น   ผู้แทนสโมสรแองเจิลอุบลราชธานี 
      12.  นางประนอม  ชุมเรียง   ผู้แทนสโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดพัทลุง 
      13. นางสาวแก้วตา  ไชยขาว   ประธานสโมสร P.K. Rhythmic Gym 
      14.  นางรุ่งกานต์  แสงทองสกุลเลิศ  ผู้แทนสโมสรชมรมยิมนาสติกโรงเรียนทัศนีย์ 
      15. ว่าท่ี ร.ต.หญิง กาญจลักษณ์  ด้วงกิ่ม  ผู้แทนสโมสรชมรมยิมนาสติกโรงเรียนวัดลานบุญ 
      16. ผศ.ดร.สุมนรตรี  นิ่มเนติพันธ ์  ผู้แทนสโมสรนันทศิลป์ 
      17. นางสาวยุพวัลย์  ภูษณะพงษ ์  ผู้แทนสโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดกาญจนบุรี 
      18. Ms.Oleksandra Lisova   ผู้แทนสโมสร Valeri 
      19. นางสาวรัชนี  ศิริชัยเอกวัฒน์  ประธานสโมสรสมฤดียิมส์ 
      20. นางสาวสุมาลี  สุขขา   ผู้แทนสโมสร Infinity 
      21 นาวาเอก พรพงษ์ อิทธโยภาสกุล  ผู้แทนสโมสรยิมมาสเตอร์ 
      22. นายไพรัช  ทศค าไชย  ประธานสโมสร Thotkhamchai Gym 
      23. นายฆราวัฒน ์  สืบไกรสร  ผู้แทนสโมสรชมรมยิมนาสติกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
      24. นางจารุวรรรณ  เอื้อเฟื้อพันธุ ์  ประธานสโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดอุบลราชธานี 
      25. นางพรรณวิภา  วิกสะเตริม  ประธานสโมสรสกายยิม 
 
 

สโมสรสมาชกิวสิามญัที่มาประชมุ 
 

        1. นายอมรเทพ  แววแสง   ประธานสโมสรศูนย์พัฒนากีฬายิมนาสติก  
       อมรเทพยิมนาสติกคลับ 
        2. นายฆราวัฒน์  สืบไกรสร  ผู้แทนสโมสรยิมนาสติก เค.เอส 
        3. นางพงษ์ลัดดา  พุดลา   ประธานสโมสร P.N.Skill Gym 
        4. นางอาทิตยา  เรืองรุ่งชัยกุล  ผู้แทนสโมสร Gymnastika by PP Club 
        5. นางณัฐญา  ค าเกิด   ผู้แทนสโมสรเย่ียมยิมส์ 
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สโมสรสมาชกิทีไ่มม่าประชมุ 
1. สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 
2. สโมสรชมรมกีฬายิมนาสติกศิลป์จังหวัดสมุทรสาคร 
3. สโมสรทหารอากาศ 
4. สโมสรศูนย์ฝึกมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
5. สโมสร S.R. ยิมนาสติกคลับ 
6. สโมสร Gym Kru Oor 
7. สโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดสุพรรณบุรี 
8. สโมสร The New Gym Club 
9. สโมสร Thai Canadian Community Sport Club 
10. สโมสรศูนย์กีฬามิตรไมตรี 
11. สโมสร C.T Club 
12. สโมสร Gymnastics Pattaya 
13. สโมสร The Dream Gym 
14. สโมสร Universe Gymnastics 
15. สโมสร Tooney Gym 
16. สโมสร NIST  International School 
17. สโมสร Bangkok Gymnastics Club 
18. สโมสร K.P. Gym ขอนแก่น 
19. สโมสรเสริมกล้า 
20. สโมสรอาทิตยายิมนาสติก มหาสารคาม 
21. สโมสร SSG Saran Suwansa Gymnastics 
22. สโมสร SISB Gymnastics Club 
23. สโมสร Wan – Jun Gymnastics Club 
24. สโมสร Siam Pearl 

 

 

ผู้แทนการกฬีาแหง่ประเทศไทย 
1. นายจามร  จามรี   นิติกร 3 งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร 

กองทะเบียนสมาคมกีฬา ส านักกฎหมาย 
2. นายณัฐพงษ์  อ้วงเอง   ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ งานทะเบียนสมาคมกีฬา 

ประจ ากรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคม 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

นาวาเอก วัลลภฯ  - วันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง 
   ประเทศไทย ก่อนท่ีจะเข้าสู่การประชุมขอให้นายทะเบียนของสมาคมฯ ตรวจสอบ 

องค์ประชุม 
ว่าท่ี ร้อยตรี เอกชัยฯ - จากการตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสามัญมีท้ังหมด 35 สโมสร เข้าร่วมประชุม 25 

 สโมสรเกินกึ่งหนึ่ง สามารถเปิดการประชุมได้และสโมสรวิสามัญมีท้ังหมด 19 สโมสร  
เข้าร่วมประชุม 5 สโมสร 

 

นาวาเอก วัลลภฯ  - ขอแนะน าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด จ านวน 12 ท่าน
   และผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 ท่าน คือ 1.นายจามร  จามรี นิติกร 3  

งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจ ากรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา ส านักกฎหมาย  
2. นายณัฐพงษ์ อ้วงเอง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ งานทะเบียนสมาคมกีฬา  ประจ า 
กรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคม และท่ีประชุมพร้อมขอเชิญ นาวาตรี ศรายุทธ 
พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการ 
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

    
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ   สวัสดีผู้เข้าประชุมทุกท่าน  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

ท าใหก้ีฬาท่ัวโลกหยุดชะงัก กีฬาของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับหลายประเทศ 
ท่ัวโลก การด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาต้องด าเนินไปตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข  
จัดแข่งขันแบบไม่มีผู้ชม ซึ่งท าให้ขาดอรรถรสในการรับชม ขาดความยิ่งใหญ่ เช่นการแข่งขัน 
โอลิมปิกเกมส์ ท่ีประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันต่าง ๆ ในประเทศไทยยังคงมีอยู่แต่เป็นการแข่งขัน 
แบบเสมือนจริง สมาคมฯ ไม่ได้หยุดการพัฒนาตามสถานการณ์ดังกล่าว ยังคงพัฒนาไปอย่าง 
ต่อเนื่องและได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขในทุก ๆ ด้าน โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน 
มายังไม่มีบุคลากรในวงการยิมนาสติกติดเช้ือโควิด – 19 ต้องขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความ 
ร่วมมือระวังสุขภาพ สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ จัดการอบรมในประเทศ 
 พัฒนานักกีฬาในขั้นพื้นฐาน (Level) และรายการส าคัญคือการแข่งขันยิมนาสติก   
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ในปีนี้สมาคมฯ ก็ได้จัดขึ้นโดยจัดการแข่งขันแบบ 
เสมือนจริง (Virtual Sports)  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่มีข้อสังเกตจาการแข่งขันครั้งนี้ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 ท าให้นักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันมีจ านวน 
ลดลงในกีฬายิมนาสติกศิลป์ นอกจากนี้แล้วสมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกเข้าร่วม 
การแข่งขันชิงแชมป์โลก ท่ีประเทศอาเซอร์ไบจาน และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปร่วมการ 
แข่งขัน World Cup ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในปีหน้า ต้องขอขอบคุณผู้ฝึกสอน นักกีฬาและ 
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คณะกรรมการท่ีร่วมกันพัฒนานักกีฬาและในปี 2565 สมาคมฯ ได้รับความไว้วางใจจาก
สหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชีย (AGU) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกชิง
ชนะเลิศแห่งเอเชีย และยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชน 
ซึ่งรายการนี้จะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ด้วย ในส่วนของ
ตนเองในฐานะผู้บริหารสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียและนานาชาติ ได้เดินทางไปเลือกต้ังท่ี                     
เมืองอาตาย่า ประเทศตุรกี ซึ่งมีตัวแทนจาก 120 ประเทศท่ัวโลก โดยตนเองได้รับเลือกต้ัง
เป็น 1 ใน 22 คน ให้เป็นคณะกรรมการสภา (FIG Council)  และเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชีย 
1 ใน 5 คน ท่ีเข้าไปท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี และสุดท้ายในเรื่องข้อบังคับสมาคมฯ ท่ีสมาคมฯ มีการปรับเปล่ียนแก้ไข 
ขณะนี้ได้รับอนุมัติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งถือเป็นข้อบังคับของสมาคมฯ ให้ใช้ได้
ต้ังแต่ ปี 2564 เป็นต้นไป ขอให้สโมสรสมาชิกท าความเข้าใจ โดยมีการปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันของโลก ข้อบังคับต่าง ๆ จะถือเป็นกฎหมาย ท่ีจะน ามาใช้
เป็นข้อปฏิบัติ การพัฒนา  การดูแลสมาคมฯ และสโมสรสมาชิกให้เกิดความเรียบร้อยมาก
ท่ีสุด โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ  กีฬายิมนาสติกขอให้ทุกท่าน
ภูมิใจ เพราะเป็นกีฬาท่ีเป็นการเคล่ือนไหวของมนุษย์ และพัฒนาไปสู่หลายชนิดกีฬา                   
เป็นกีฬาพื้นฐาน ขอให้สโมสรสมาชิกได้ภูมิใจว่าเราได้ท ากีฬานี้ให้มวลชนและประเทศชาติ 
สุดท้ายนี้เนื่องจากใกล้วันปีใหม่ ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านประสบความส าเร็จ ความสุข                 
สมปรารถนาทุกประการ และขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
นาวาเอก วัลลภฯ   สมาคมฯ ได้ให้สโมสรสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมในครั้งนี้ ท่ี 

เว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยรายงานการประชุมฯ มีท้ังหมด 8 หน้า ท่านใดท่ีมีข้อเสนอแนะ 
สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

นายจามรฯ    ในหน้าท่ี 7 ของรายงานการประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 มติท่ีประชุมขอแก้ไขจาก 
(ผู้แทน กกท)  รับร่างแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ เป็นมีมติแก้ไขข้อบังคับฯ 
ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  โดยขอแก้ไข ข้อความ 

ตามท่ีผู้แทน กกท เสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสรุปผลการด าเนินงานของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย  

ประจ าปี 2563 

นาวาเอก วัลลภฯ   ขอเชิญ ดร.กุสุมาลย์ ฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินของสมาคมฯ ประจ าปี 
 2563 
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ดร.กุสุมาลย์ฯ   รายงานสรุปผลการด าเนินของสมาคมฯ ประจ าปี 2563 และขอให้ท่ีประชุมได้ชม 
พรีเซนเทช่ันกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2563 ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องรายงานงบดุล รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง                
   ประเทศไทย  ประจ าปี 2563    
เรือโท สัมพันธฯ์     รายงานงบดุล รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
   ประจ าปี 2563  ตามพรีเซนเทช่ัน สมาคมฯ มีรายได้รวม 14,630,265.84 บาท รายจ่ายรวม 

 7,731,716.16  บาท บวกรายได้สูงกว่ารายจ่ายปีก่อน 2,204,443.16 บาท รวมรายได้สูง 
กว่าว่ารายจ่ายสะสม 9,102,992.87 บาท 

ที่ประชมุ  มีมติอนุมัติงบดุล รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
   2563 
 

ระเบยีวาระที่ 5   เรือ่งแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
นาวาเอก วัลลภฯ   มีสโมสรสมาชิกใดจะเสนอผู้สอบบัญชีขอเชิญเสนอ 
 

นาวาเอก พรพงษ์ฯ 
(ผู้แทนสโมสรยิมมาสเตอร์)  ขอเสนอ บริษัทเฟื่องทองวงศ์สว่าง จ ากัด 
 

นาวาเอก วัลลภฯ   มีสโมสรสมาชิกใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ท่ีประชุมมีมติรับรองบริษัท 
เฟื่องทองวงศ์สว่างจ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2564 

 

ที่ประชมุ   มีมติแต่งต้ังให้บริษัทเฟื่องทองวงศ์สว่าง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมกีฬา 
ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 

 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นาวาเอก วัลลภฯ   เรียนเชิญท่ีประชุมสโมสรสมาชิกใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่ 
 

นางพรรณวิภาฯ    อยากให้สมาคมฯ น ากีฬายิมนาสติกแทรมโปลีนเข้าบรรจุในกีฬาหลักหนึ่งของ 
(ประธานสโมสรสกายยิม) ประเทศไทย เพราะเป็นกีฬาท่ีมีการจัดการแข่งขันในกีฬาเอเช่ียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์  
   ถ้าสมาคมฯ ขาดแคลนบุคลากร สโมสรสกายยิมมีความยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือเป็นสโมสรท่ี 

ช่วยในการพัฒนาและจัดการแข่งขัน เพราะมีประสบการณ์การจัดการแข่งขันในระดับ 
อินเตอร์ ต้ังแต่ป ี2016 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 

ประธานฯ   กีฬาแทรมโปลีนเป็นกีฬาทีมีในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ เมื่อประมาณไม่ถึง 
10 ปีท่ีผ่านมา สมาคมฯ เห็นว่าเป็นกีฬาท่ีมีในการแข่งขันดังกล่าว มีจ านวนประเทศท่ีส่งเข้า
ร่วมการแข่งขันไม่มาก ซึ่งตนได้มีส่วนร่วมในการน านักกีฬาแทรมโปลีนเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กีฬาเอเช่ียนเกมส์ด้วย ในสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) มียิมนาสติกอยู่ 8 ประเภท                
ซึ่งยิมนาสติกแทรมโปลีนก็เป็น 1 ใน 8 ด้วย หลาย ๆ ประเทศได้มีพัฒนาเป็นบางชนิด เช่น 
ประเทศมาเลเซียจะพัฒนาเฉพาะยิมนาสติกลีลา ประเทศอินโดนีเซียจะพัฒนายิมนาสติกลีลา
และยิมนาสติกศิลป์  ในส่วนของประเทศไทยตนเองและคณะกรรมการบริหารในช่วงเวลานั้น 
เห็นว่าถ้าน านักกีฬาท่ีเลิกเล่นจากยิมนาสติกศิลป์ไปเล่นแทรมโปลีน สามารถจะพัฒนาได้และ
เป็นหนทางน าไปสู่การแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ได้ง่ายกว่า ก็เกิดการพัฒนา
กีฬาชนิดนี้ มีการต้ังคณะท างาน ท้ังผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ตัดสิน จัดหางบประมาณ สมาคมฯ 
ได้พัฒนามาได้ระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 4 – 5 ปี พบว่ามีอุปสรรคมากมาย ไม่สามารถผลิต
นักกีฬาได้เพียงพอ นักกีฬาต้องมาจากยิมนาสติกศิลป์ อุปกรณ์มีจ านวนจ ากัดและราคาแพง 
ในต่างประเทศมีการเล่นแทรมโปลีนเป็นจ านวนมาก โรงยิมต้องมีระนาบท่ีสูง มีเครื่องมือท่ี
สมบูรณ์ เป็นกีฬาท่ีมีอันตรายมาก นักกีฬาต้องท าความสูง เล่นท่ายาก ท าให้ระหว่างแข่งขัน
เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งข้อจ ากัดในหลายด้าน เรียนว่าสมาคมฯ ได้พัฒนามาเป็นระยะเวลา
พอสมควร ท้ังการอบรมระดับนานาชาติ ส่งแข่งขันเอเช่ียนเกมส์ รวมท้ังสร้างบุคลากรขึ้นมา 
ปัจจุบันสมาคมฯ มีความจ าเป็นต้องเฉล่ียงบประมาณไปท้ังระบบให้กับยิมนาสติกศิลป์ชาย
และหญิง ยิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกแอโรบิก ในด้านสโมสรท่ีจะขอให้สมาคมฯ ดูแลหรือน า
กลับมานั้น สมาคมฯ มีหน้าท่ีต้องดูแลอยู่แล้ว แต่มีข้อจ ากัด ถ้าสโมสรน าไปพัฒนาเอง 
สามารถท่ีจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันได้แต่สมาคมฯ มีความจ าเป็นต้องมีมาตรฐาน ท่ีผ่านมา
นักกีฬาแทรมโปลีนมีจ านวนไม่มากพอ ความสามารถยังไม่มากพอ มีการเรียนการสอนเพียง
สโมสรเดียวเท่านั้น  สมาคมฯ ยังให้โอกาสในการท่ีจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและการแข่งขันใน
ประเทศต้องขออนุญาตสมาคมฯ เมื่อท่านพัฒนาได้ดี พิสูจน์ได้ว่าพัฒนาไปสู่ทีมชาติได้ 
สมาคมฯ ย่อมส่งเสริม ขอให้ท่านพัฒนานักกีฬาของท่านต่อไป 

ดร.กุสุมาลย์ฯ   ในช่วงการพัฒนากีฬายิมนาสติกแทรมโปลีนในประเทศนั้น ตนเองได้เคยเข้าไปหารือ 
กับอธิบดีกรมพลศึกษาให้น ากีฬากีฬายิมนาสติกแทรมโปลีน เข้าไปสู่การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีการชิง 1 เหรียญ โดยแบ่งเหรียญรางวัลมาจากยิมนาสติกศิลป์  
แข่งขันไป 1 ครั้ง เนื่องจากไม่ได้รับการตอบรับจากสโมสรสมาชิกในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน และได้น าเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ก็ไม่ได้รับการ
ตอบรับจากสโมสรสมาชิกเช่นเดิม ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนมีเพียงประเทศสิงคโปร์เท่านั้นท่ีมี
การเล่นกีฬาแทรมโปลีน ซึ่งในปัจจุบันกีฬาแทรมโปลีนก็ยังไม่ถูกบรรจุเข้าไปแข่งขันในกีฬา
ซีเกมส์  สมาคมฯ ไม่ได้ปิดกั้นขอให้ทางสโมสรสกายยิมพยายามพัฒนา อาจจะมีเครือข่าย
หรือสโมสรสมาชิกอื่นได้ร่วมมือกันพัฒนากีฬาแทรมโปลีนต่อไป 

ผศ.ดร.ร าไพฯ   เห็นด้วยกับประธานสโมสรสกายยิม และก็เห็นด้วยกับแนวคิดของท่านนายก 
สมาคมฯ สมาคมฯ ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้การสนับสนุน สมาคมฯ เคยเปิดอบรมผู้ฝึ กสอน                      
แทรมโปลีน เคยเชิญผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศโดยร่วมมือกับสโมสรสกายยิม เพื่อพัฒนา 
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กีฬาแทรมโปลีน ได้ผลิตผู้ฝึกสอนและมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จนด้วยปัญหาหลายอย่าง 
ณ ปัจจุบันส่ิงท่ีทุกท่านจะได้ดีท่ีสุดคือ ท าอย่างไรให้สมาคมฯ จะพัฒนานักกีฬาท่ีมีอยู่ท้ัง 3 
ชนิดกีฬา คือยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิก ให้เข้มแข็ง มีเหรียญทอง
ในกีฬาซีเกมส์ ถ้ายังกระจายการพัฒนาภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด ไม่มีเป้าหมายจะท าให้กีฬา
ยิมนาสติกด้อยค่า ตามข้อเสนอแนะของสโมสรสกายยิม ยิมนาสติกแทรมโปลีนผู้ฝึกสอนหา
ยาก อุปกรณ์มีไม่กี่แห่งท่ีจะส่งเสริมให้นักกีฬาได้เล่น อยากให้สโมสรสกายยิมวางแผนพัฒนาผู้
ฝึกสอน และภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์ เสนอมายังสมาคมฯ ถึงความเป็นไปได้ เช่ือว่า
สมาคมฯ ยินดีจะสนับสนุน 

ดร.กุสุมาลย์ฯ   ปัญหาใหญ่ของสมาคมฯ คือขาดแคลนนักกีฬา เริ่มต้ังแต่ไม่มีการเรียนการสอน 
ยิมนาสติกในโรงเรียน ในขณะนี้โรงเรียนกีฬาในประเทศไทยมีเพียง 2 แห่งท่ีมีการเรียน          
การสอนยิมนาสติก คือ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  
สมาคมฯ ได้เข้าไปช้ีแจงกับอนุกรรมาธิการกีฬา พยายามท่ีจะผลักดันกีฬายิมนาสติกให้เข้า
ไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน ขยายศูนย์ 4 ศูนย์ไปยังภาคต่าง ๆ เช่น ภาคเหนือท่ีจังหวัด
สุโขทัย ภาคกลางท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และ
ภาคใต้ท่ีจังหวัดสงขลา โดยได้ท าหลักสูตรท่ีเป็นของ FIG  พยายามท่ีจะท าให้ทุกสโมสรมีแนว
ทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ส่ิงท่ีต้องปรับในยุคปัจจุบันคือให้สโมสรท่ีเป็นเอกชน
แข็งแรง การแข่งขันของยิมนาสติกศิลป์บุคลากรค่อนข้างน้อย การแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
กีฬาแห่งชาติ ทีมเข้าร่วมแข่งขันแทบจะไม่ครบ สมาคมฯ พยายามผลักดันให้นักกีฬาท่ีมีอยู่ 
ประสบความส าเร็จ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ถึงแม้จะเป็นการแข่งขันในอาเซียน แต่เราต้อง
แข่งขันกับนักกีฬาท่ีเป็นระดับโลก ผู้บริหารสมาคมฯ ได้ทุ่มเท ถ้าทุกท่านรักยิมนาสติก                  
ทุกท่านต้องร่วมมือร่วมใจ ลดความขัดแข้ง ความแตกแยก ชาติจะเดินต่อไปได้ ขณะนี้การ
ติดต่อง่ายขึ้นถ้าต้องการขอความช่วยเหลือ ด้านเอกสารความรู้ต่าง ๆ สมาคมฯ มีทีมงานและ
ได้ระดมบุคลากรด้านกีฬายิมนาสติก เป็นคณะท างานในสมาคมฯ เพื่อช่วยกันพัฒนากีฬา
ยิมนาสติกของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป  

นางพรรณวิภาฯ   ขอบคุณท่ีพูดถึงปัญหาท่ีผ่านมา ถ้าพูดถึงปัญหาก็ไม่เดินหน้า เราท้ิงไว้ข้างหลังแล้ว 
(ประธานสโมสรสกายยิม) มาพัฒนากัน ถ้าเราเห็นว่าการพัฒนามากกว่าผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น เห็นเหรียญรางวัลก่อน 

   แล้วค่อยพัฒนาก็เป็นไปได้ยาก ในการท่ีจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องเริ่มต้นจากเมล็ดพันธ์ 
เริ่มต้นจากนักกีฬา ถ้าเราสามารถฝึกซ้อมนักกีฬา ปลูกฝังมาต้ังแต่เมล็ดพันธ์จนเป็นต้นไม้ท่ี 
เติบโตขึ้น ผลประโยชน์ก็จะตามมา เหรียญรางวัลหรือผลงานก็จะตามมา 

นาวาเอก วัลลภฯ   มีสโมสรสมาชิกใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขออนุญาตเชิญท่านประธานกล่าวปิด 
   การประชุม 
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ประธานฯ   วันนี้เป็นวันส าคัญของวงการกีฬายิมนาสติกท่ีได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน ให้โอกาส 
สมาคมฯได้ช้ีแจง ส่ิงท่ีด าเนินการท่ีผ่านมาและในอนาคตต่อไป กราบขอบคุณผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ พลเอก มังกรฯ ท่ีเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม 
ขอบคุณฝ่ายกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสโมสรสมาชิกท่ีได้มีข้อเสนอแนะ 
ครอบครัวยิมนาสติกของเราจะเดินทางไปด้วยกัน เข้มแข็งไปด้วยกัน ตนเองในฐานะนายก
สมาคมฯ จะไม่หยุดการพัฒนาในอันท่ีจะน าช่ือเสียงมาสู่ประเทศไทย ส่งต่อไปยังรุ่นหลังๆ 
ขณะนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้ว ขอปิดการประชุม 

 

    
เลกิประชมุเวลา 14.50  น. 
 
 
 

        นาวาเอก  
 (นางสาวผุสดี   ขันอ้าย)                     (วัลลภ  ช่ืนเจริญสุข) 
  ผู้จดรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       
 
   


