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 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน
จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ าปี 2561 ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ า 
กรุงเทพมหานคร 
 นายสุทธิพงษก์ล่าวว่า การจัดการแข่งขันจักรยานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ตลอดปีพุทธศักราช 2561 
เป็นการแข่งขันภายในประเทศ 29 รายการ ประกอบด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทถนน เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์
ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน”คิงส์ภูมิพล” 5 สนาม / จักรยานประเภทภูเขา เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทย  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 5 สนาม / จักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์
ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน”ควีนส์คัพ” 5 สนาม / จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 5 สนาม / จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและปั่นเพ่ือชีวิต ไบค์ ฟอร์ ออล  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 4 สนาม โดยก าหนดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์
ประเทศไทย รายการต่าง ๆ ดังนี้ บีเอ็มเอ็กซ์ สนามที่ 1 วันที่ 13-14 ม.ค. 2561 อ. บางละมุง จ. ชลบุรี / สนามที่ 2  
วันที่ 24-25 ก.พ. 2561 อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย / สนามที่ 3 วันที่ 5-6 พ.ค. จ. ชัยนาท / สนามที่ 4 วันที่ 26-27 พ.ค. 2561 
จ. พะเยา และสนามที่ 5 วันที่ 21-22 ก.ค. 2561 จ. สุพรรณบุรี (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสทุกสนาม) 
ส าหรับประเภทถนนและภูเขา สนามที่ 1 วันที่ 26-28 ม.ค. 2561 จ.พะเยา (ถ่ายทอดสดดาวน์ฮิล) / สนามที่ 2 วันที่ 9-11 ก.พ. 2561 
จ. จันทบุรี(ถ่ายทอดสดไครทีเรียม) / สนามท่ี 3 วันที่ 9-11 มี.ค. 2561 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี(ถ่ายทอดสดไครทีเรียม) / 
สนามที่ 4 วันที่ 1 – 3 มิ.ย. 2561 จ. ระนอง (ถ่ายทอดสดไครทีเรียม) / สนามที่ 5 วันที่ 15-17 มิ.ย. 2561 จ.ระยอง 
(ถ่ายทอดสดดาวน์ฮิล) ประเภทลู่ สนามที่ 1 วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 จ.สุพรรณบุรี / สนามที่ 2 วันที่ 22-23 กันยายน 2561 
เวลโลโดรมหัวหมาก / สนามที่ 3 วันที่ 20-21 ต.ค. 2561 เวลโลโดรมหัวหมาก / สนามที่ 4 วันที่ 17-18 พ.ย. 2561  
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เวลโลโดรมหัวหมาก / สนามท่ี 5 วันที่ 8-9 ธ.ค. 2561 เวลโลโดรมหัวหมาก เสือภูเขาทางเรียบและไบค์ ฟอร์ ออล สนามที่
1 วันที่ 22 เม.ย. 2561 จ. สุพรรณบุรี / สนามที่ 2 วันที่ 8 ก.ค. 2561 จ. สิงห์บุรี / สนามที่ 3 วันที่ 2 ก.ย. 2561 จ. 
ลพบุรี / สนามท่ี 4 วันที่ 11 พ.ย. 2561 จ. นครนายก 
 นอกจากนี้ ยังจะมีการแข่งขันระดับนานาชาติอีก 5 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 
2018 (ทีมชาย) ระหว่าง 1-6 เมษายน / จักรยานทางไกลวีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2018 (ทีมหญิง) ระหว่าง 8-10 เมษายน / 
จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์เอเชีย ที่จ.ชัยนาท 4-6 พฤษภาคม / จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ที่จ. สุพรรณบุรี 
21-22 กรกฏาคม และจักรยานประเภทลู่ เอซีซี แทร็ค เอเชียคัพ 5-7 ตุลาคม ที่เวลโลโดรมหัวหมาก กทม.  
 ทางด้าน พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันตลอดปี 2561 
ดังกล่าว สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูงมาก แต่ด้วยผลงานของสมาคมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายยื่นมือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ในรอบปี 2561  
ก็ได้ผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธนาคารออมสิน และบริษัท ซีโน่-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 ส าหรับในรอบปี 2561 สมาคมจะเร่งส่งเสริมนักกีฬาเมาเท่นไบค์ ทั้งในประเภทดาวน์ ฮิลและครอสคันทรี่  
เนื่องจากที่ผ่านมา การพัฒนาตลอดจนจ านวนนักกีฬามีน้อยลง เชื่อว่าแนวทางต่าง ๆที่น ามาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับรุ่น
หรือเพ่ิมรางวัลส าหรับนักปั่นมือใหม่ จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเรามีนักกีฬาจักรยานภูเขาเพ่ิมมากขึ้น เหมือนกับที่ปัจจุบัน 
 ในประเภทลู่ ประเภทถนนและบีเอ็มเอ็กซ์ ไทยเรามีนักปั่นดาวรุ่งเกิดขึ้นมากมาย จนกระทั่งในประเภทลู่สามารถแยกประเภท
นักปั่นระหว่างสปริ้นเตอร์กับนักปั่นระยะกลางได้แล้ว พลเอก เดชา กล่าว 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 
 
 
 
 

 
 
 

          

          

          

      

         


