ประวัติ
สมาคมกีฬา
ลอนเทนนิสแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

ป พ.ศ. 2440 กีฬาเทนนิสเขามาเลนในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยชาวตางประเทศที่เดินทางเขามา
ในประเทศไทยยุคนั้นเปนผูนําเขามา ในขณะนั้นคนไทยยังไมสนใจการเลนเทนนิสมากนัก คงเลนกันในหมูคนตางชาติ
ตอมาชาวไทยที่เลนเทนนิสในระยะแรกไดแกเจานายคนไทยชั้นสูง ขาราชการชั้นสูง และนักเรียนไทย ที่เดินทาง
กลับมาจากการศึกษาในยุโรป ครั้งนั้นนักเทนนิสไทยบางทานนุงผามวงเลนเทนนิส บางทานระหวางการเลนก็กินหมาก
ตอมาจึงนุงกางเกงขายาวและตองมีสีขาวตามแบบฉบับของชาวตางชาติ โดยถือวาการเลนเทนนิสตองนุงกางเกงขายาว
สีขาวจึงจะเปนการสุภาพมากกวานุงกางเกงขาสั้น
ป พ.ศ. 2455 ได มี ก ารจั ด ตั้ ง ลอนเทนนิ ส สโมสรครั้ ง แรกขึ้ น ที่ พ ระราชอุ ท ยานสราญ รมย ใ นรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล าเจ าอยู หัว โดยไดรับความรวมมือจากชาวอังกฤษและอเมริกัน ที่เขามาพัก อาศัยอยูใน
ประเทศไทยขณะนั้น โดยในเริ่มแรกมีสนามเทนนิส 2 สนาม และมีสมาชิกเริ่มตนเพียง 10 คน ตอมาเมื่อมีจํานวนสมาชิก
มากขึ้นจึงไดยายไปเลนที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซึ่งเปนสถานที่ที่นิยมเลนกันมากในขณะนั้น และยังมีสนามเทนนิสตาม
บ านพั กของชาวต างประเทศบางคน เชน บ านหมอแม็ ค ฟาแลนด ซึ่ งอยู ขางโรงพยาบาลศิ ริราช บ านนายคอลลิ น ส ที่
กระทรวงเกษตร ซึ่งผูเลนสวนใหญยังคงเปนชาวอังกฤษและอเมริกัน สวนที่เปนคนไทยนอกเหนือไปจากพระราชวรวงศเธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณแลว ก็คือพระยาบํารุงนาวา (ชุบ สุนทรศารทูล) ซึ่งเปนผูถวายการสอนเทนนิสใหกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 พระยาบํารุงนาวายังเปนคนไทยคนแรกที่สามารถขึ้นเอ็นไมเทนนิสได
ป พ.ศ. 2460 ประชาชนชาวไทยใหความสนใจเลนเทนนิสกันมากขึ้น จึงไดมีการตั้งสโมสรเทนนิสเพิ่มขึ้น อาทิเชน
สโมสรบางกอกยูไนเต็ดคลับ ซึ่งเปนสนามซีเมนตเพียงสนามเดียว สโมสรบริษัทบอรเนียว สโมสรบริษัทบอมเบย เบอรมา
และยังมีการเลนเทนนิสที่บานมิสเตอรลอฟตัส ซึ่งอยูใกลโรงเรียนนายเรือ ธนบุรี และบานมิสเตอรบัสโฟร หลังกองทัพเรือ
สําหรับในหมูคนไทยเชนที่กระทรวงเกษตร และสโมสรโรงเรียนนายเรือ

ป พ.ศ. 2463 ภายหลังกีฬาเทนนิสไดเผยแพรมากขึ้น พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ มิสเตอร อาร ดี
เคร็ก และ พระยาสุพรรณสมบัติ ไดเตรียมโครงการที่จะจัดตั้งลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
ป พ.ศ. 2469 อันเปนปรุงจากปเสวยราชสมบัติแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 สมาคมลอนเทนนิสแหงประเทศไทยไดรับการสถาปนาขึ้นโดยองคพระประมุขของประเทศ ทรงเปนผู
ริเริ่มและใหกําเนิดแกสมาคม
ป พ.ศ. 2470 พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ มิสเตอร อาร ดี เคร็ก และ พระยาสุพรรณสมบัติ ไดขอ
ความรวมมือไปยังสโมสรตางๆ เพื่อจัดการประชุมขึ้นเปนครั้งแรกที่วังพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2470 และไดมีสโมสรตาง ๆ ไปรวมการประชุมรวม 12 สโมสร คือ ผูแทนราชกรีฑาสโมสร,
สโมสรรถไฟ, สโมสรกีฬาสามัคยาจารย, สโมสรอังกฤษ, สโมสรนครสวรรค, สโมสรลําปาง, สโมสรสีลม, สโมสรรวรัฐ, สโมสร
เชียงใหมยิมนาคา, สโมสรสงขลา, สโมสรกลาโหม และสโมสรภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทใหจัดตั้ง
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ และไดตราขอบังคับของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใชเปนมาตรฐานทั่วไป
และไดใชเปนบรรทัดฐานตอมาจนถึงปจจุบัน ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จึงไดรับการสถาปนาอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2470 และถือเปนวันกําเนิดของลอนเทนนิสสมาคมฯ และพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
ไดทรงดํารงตําแหนงนายกสมาคมตั้งแต พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2482 เปนเวลาถึง 12 ป นอกจากนั้นลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทยฯ ยังไดจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรกที่สโมสรสีลม นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 ทรงรับเอาลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยไวในพระบรมราชูปถัมภ เนื่องจากพระองค
ทรงโปรดกีฬาเทนนิสมากและทรงเทนนิสอยูเสมอในสนามเทนนิสวังสุโขทัย จึงนับไดวาพระองคทรงเปนบิดาแหงวงการ
เทนนิสไทย ดังนั้นคณะกรรมการสมาคมจึงไดมีมติเปนเอกฉันใหเลขานุการกิตติมศักดิ์ ไปจัดการออกแบบเครื่องหมาย โดยให
มีเลข 7 อยูภายใตพระมหามงกุฎ เพื่อเปนอนุสรณและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแดผูทรงใหกําเนิดแกสมาคม และกําหนด
วันเทนนิสขึ้นวันหนึ่งในทุกๆ รอบป โดยถือวันที่ 15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันกําเนิดของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
ป พ.ศ. 2495 ลอนเทนนิ ส สมาคมแห งประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ได แ ปลกติ ก าของสหพั น ธ เทนนิ ส
นานาชาติเพื่อใชในการเลนและแขงขันขึ้นเปนครั้งแรก
ป พ.ศ. 2500 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดการแขงขันเทนนิสกวางขวางมากขึ้น
มีการแขงขันเพื่อความชนะเลิศแหงภาคขึ้นทุกภาค และคัดนักกีฬาที่ชนะเลิศเอามาแขงขันเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ซึ่งแบงการแขงขันออกเปนหลายประเภท เชน ประเภทชายเดี่ยว ประเภทชายคู ประเภทหญิ งเดี่ยว ประเภทหญิ งคู
ประเภทคูผสม ประเภทชายเดี่ยวสูงอายุ (อายุ 50 ปขึ้นไป) ประเภทชายคูสูงอายุ (อายุรวมกัน 100 ปขึ้นไป) เปนตน
ป พ.ศ. 2509 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 5 มีการกอสรางสนามเทนนิสและ
อัฒจันทร พรอมหองทํางาน ในบริเวณสนามกีฬาแหงชาติปทุมวัน ดานหลังสนามศุภชลาศัย เพื่อใชในการแขงขันเทนนิส
และหลังจากเสร็จการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสแลว กรมพลศึกษาซึ่งเปนเจาของพื้นที่ไดอนุญาตใหลอนเทนนิสสมาคมแหง
ประเทศไทยฯ เข า ใช ป ระโยชน ใ นพื้ น ที่ ดั ง กล า ว และใช เ ป น ที่ ทํ า การของลอนเทนนิ ส สมาคมแห ง ประเทศไทยฯ ซึ่ ง
ประกอบด วยห องทํ างานและสนามเทนนิ สจํา นวน 10 สนาม และตอมาลอนเทนนิสสมาคมฯไดเปดสนามเทนนิ ส ให กับ
ประชาชนทั่วไปไดเขาใชบริการ

ป พ.ศ. 2520 องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (การกีฬาแหงประเทศไทย ในปจจุบัน) ไดจัดสรางสนามเทนนิส
จํานวน 6 คอรท ขึ้นในบริเวณองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก และไดมอบใหลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศ
ไทยฯ เปนผูครอบครองและใชสนามเทนนิสนี้ใหเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
และไดสรางอาคารที่ทําการใหแกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ที่สนามเทนนิสแหงนี้อีกดวย
ป พ.ศ. 2521 เมื่อประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 8 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศ
ไทยฯ ไดรับงบประมาณ สรางสนามเทนนิสเพิ่มเติมอีก 2 คอรท และจัดหางบประมาณดวยตนเอง เพื่อกอสรางอัฒจันทร
สนามเทนนิสหัวหมาก รวมเปน 8 คอรท
ป พ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526 คหบดี คุณผาสุก และนางเง็ก มณีจักร ไดมีจิตเปนกุศลยกที่ดินภายใน
บริเวณเมืองทองธานี ใหกับลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยมี พลตรีวีรินทร เบี้ยวไขมุข นายกลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทยฯ ในขณะนั้นเปนผูรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนที่ตั้งของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
และเพื่อกิจการเกี่ยวกับกีฬาเทนนิส โดยมีเงื่อนไขวา ผูรับจะไมนําที่ดินไปใชประโยชนนอกจากที่ระบุไว และไมจําหนายที่ดิน
ใหแกบุคคลใด ยกเวนการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงคขางตน และใหไดประโยชนมากขึ้น โดยมี
สิทธิแลกเปลี่ยนที่ดินไดเฉพาะแตการแลกเปลี่ยนกับที่ดินในบริเวณเมืองทอง 3 เทานั้น
ป พ.ศ. 2528 การบูรณะซอมแซมสนามเทนนิสภายในบริเวณองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก
ครั้งใหญ เพื่อรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 13 ในปลายป 2541 การกีฬา
แหงประเทศไทย ไดกอสรางสนามกีฬาพรอมอัฒจันทรขนาดใหญ "ราชมังคลากีฬาสถาน" ขึ้นในบริเวณ การกีฬา
แหงประเทศไทย หัวหมาก สนามเทนนิสบางสวนถูกรื้อ เพื่อขยายถนนเปนทางเขา-ออก "ราชมังคลากีฬาสถาน"
และคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 กําหนดใหกีฬาเทนนิสในเอเชี่ยนเกมสทําการแขงขัน
ที่สนามเทนนิสศูนยกีฬาเมืองทองธานี แจงวัฒนะ ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จึงตองยายที่ทําการ
ไปอยูที่สนามกีฬาไนติงเกล-โอลิมปค ถนนรามอินทรา ดวยความอนุเคราะหของ บริษัท ไนติงเกล-โอลิมปค จํากัด
และใชสนามเทนนิสไนติงเกล-โอลิมปค เปนสถานที่จัดการแขงขันของสมาคม ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2540
ป พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 โดยกีฬาเทนนิสจัดขึ้น
ที่ศูนยกีฬาเมืองทองธานี ภายหลังการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 13 เสร็จสิ้นลง บริษัท บางกอกแลนด จํากัด
เจาของพื้นที่ศูนยกีฬาเมืองทองธานีไดมอบสนามเทนนิสศูนยกีฬาเมืองทองธานี จํานวน 11 คอรท และอีก 1 เซ็นเตอรคอรท
พรอมดวยอาคารสระวายน้ํา หองสควอช และหองพักอีก 10 หอง บนอาคารคอนโดมีเนียมตึกที 4 ที่อยูดานขางของ
สนามเทนนิส ใหลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ครอบครองดูแลใชเปนที่ทําการ และสนามจัดการแขงขัน ตลอดจน
เปนศูนยฝกเทนนิส และสถานที่เก็บตัวฝกซอมนักกีฬาทีมชาติและเยาวชน โดยมีการทําบันทึกสัญญารวมกันเมื่อ
ตนเดือนกุมภาพันธ 2542 มีกําหนดระยะใหครอบครอง 5 ป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547
ป พ.ศ. 2547 .เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดยายที่ทําการไปยัง ที่ทําการพรรคชาติพัฒนา (ชั้น 3) เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โดยในอดีตคณะกรรมการบริหารลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ หลายชุด พยายามจะหางบประมาณมาเพื่อ
ทําการกอสรางที่ทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จนในที่สุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2547
ฯพณฯ สุวัจน ลิปตพัลลภ นายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในสมัยนั้น ไดเปนประธานในพิธวี างศิลาฤกษ
เพื่อเตรียมการกอสรางอาคารที่ทําการและสนามเทนนิส บริเวณที่ดินภายในเมืองทองธานี โดยมีนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลก
มาเรีย ชาราโปรวา ชาวรัสเซีย รวมในพิธีวางศิลาฤกษดวย

ป พ.ศ. 2549 ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ไดมีการยายที่ทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ อีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากอาคารที่ทําการพรรคชาติพัฒนา จะตองดําเนินการปรับปรุงอาคารใหเปนที่ทําการของสมาชิกวุฒิสภา โดยไดยาย
ที่ทําการไปยัง อาคาร FBT ชั้น 9 ถนนรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ
ป พ.ศ. 2550 การกอสรางอาคารที่ทําการ, สนามเทนนิส 11 สนาม และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ครบถวน
บริเวณที่ดินภายในเมืองทองธานี ไดเสร็จสิ้นลง โดยใชงบประมาณในการกอสรางประมาณ 100 ลานบาท (โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวน 50 ลานบาท และคณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัย
จํานวน 50 ลานบาท) และใชเปนที่ตั้งถาวรของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมทั้งการ
จัดตั้งเปนศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ และไดยายที่ทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จากอาคาร FBT มาใช
พื้นที่ที่กอสรางแลวเสร็จ เลขที่ 100 หมูที่ 9 เมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 เปนที่ทําการแทน
ป พ.ศ. 2551 เมื่อวันเสารที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ไดมีพิธีเปดอาคารที่ทําการลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสนามเทนนิส 11 สนาม อยางเปนทางการ โดยมีสมเด็จพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปนประธานฝายสงฆ และ ฯพณฯ สุวัจน ลิปตพัลลภ เปนประธาน
ฝายฆราวาส นอกจากนั้นในชวงบายยังมีการจัดแขงขันเทนนิสนัดพิเศษระหวางบียอรน บอรก กับจอหน แม็คเอนโร
เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในพิธีเปดดังกลาวดวย
ป พ.ศ. 2553 ไดมีการตกลงความรวมมือกันระหวางลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สหพันธเทนนิสแหงเอเซีย (ATF) และสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) ในการจัดตั้งศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย
(Asian Tennis Center หรือ ATC) โดยใชสถานที่และอุปกรณที่ไดมาตรฐานของศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ
เมืองทองธานี ซึ่งสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF) จะใหการสนับสนุนในการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา และวาง
โปรแกรมการฝกสอน เพื่อพัฒนานักเทนนิสในทวีปเอเซียใหไดทําการฝกฝนในสถาบันการฝกสอนเทนนิสที่มีมาตรฐานระดับ
สากลและพัฒนาขีดความสามารถใหแขงขันกับนักเทนนิสอาชีพชั้นแนวหนาของโลกในทวีปอื่นๆ ได นอกจากนั้นศูนยพัฒนา
กีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) ยังเปนศูนยกลางในการอบรม สัมมนา และพัฒนายกระดับมาตรฐานของบุคลากรเทนนิสตางๆ
จากประเทศสมาชิกสหพันธเทนนิสแหงเอเชีย อาทิเชน ผูฝกสอน หรือผูตัดสิน เปนตน
เนื่องจากนักกีฬาและบุคลากรเทนนิสในดานตางๆ จากทวีปเอเชีย ตองเดินทางมายังศูนยพัฒนากีฬา
เทนนิสแหงเอเชีย (ATC) เพื่อเขารวมกิจกรรมตางๆ เพิ่มมากขึ้น ที่พักอาศัยภายในบริเวณศูนยพัฒนากีฬาเทนนิส
แหงเอเซีย (ATC) จึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งในการรองรับนักเทนนิสและบุคลากร อันเนื่องจากนักเทนนิสที่เขามาฝกที่
ศูนยจะมีหลายรุนอายุ โดยเฉพาะนักเทนนิสระดับเยาวชน จําเปนตองมีที่พักอยูภายในบริเวณศูนย อันเนื่องมาจากความ
ปลอดภัย และความสะดวกในดานอาหารการกิน และความตอเนื่องของการฝกซอม จึงไดเริ่มกอสรางอาคารหอพักนักกีฬา
ของศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) ขึ้น เพื่อใชเปนที่พักสําหรับนักกีฬาเทนนิสทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีหองพักจํานวน 30 หอง (หองพัก 2 เตียง 5 หอง และหองพัก 4 เตียง จํานวน 25
หอง) หองประชุม 2 หอง และหองสันทนาการ 1 หอง โดยเริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 แลวเสร็จวันที่ 1
สิงหาคม 2554 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางจํานวน 20 ลานบาท จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นอกจากนั้นยังไดปรับปรุงเพิ่มเติมชั้น 3 ของอาคารสํานักงาน ซึ่งเปนพื้นที่วางใหเปนที่ทําการของศูนย
พัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) โดยไดมพี ิธีเปดอาคารที่ทําการและหอพักศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC)
ขึ้นเมื่อวันเสารที่ 24 กันยายน 2554 โดยมี ฯพณฯ สุวัจน ลิปตพัลลภ นายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
Mr.Anil Khanna ประธานสหพันธเทนนิสแหงเอเชีย (ATF) และ Mr.Ricci Bitti ประธานสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF)
รวมทําพิธีเปดผาแพรคลุมปายศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงเอเซีย (ATC) ทั้งนี้ ไดมีนายกสมาคมเทนนิสตางๆจากทั่วโลก
ที่เดินทางมารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหพันธเทนนิสนานาชาติ (ITF ANNUAL GENERAL MEETING 2011)
ที่ประเทศไทยไดรับเกียรติใหเปนจาภาพจัดการประชุม รวมเปนสักขีพยานดวย
ป พ.ศ. 2558 โดยที่พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ขึ้นใหม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
ซึ่งในมาตรา 57 สมาคมกีฬาตองใชชื่อซึ่งมีคําวา “สมาคมกีฬา” ประกอบกับชื่อของสมาคมกีฬาดวย ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จึงมีหนังสือถึงราชเลขาธิการเพื่อขอนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝา
ละอองธุลีพระบาท ในการแกไขชื่อจาก “ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” เปน “สมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” และราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลทราบฝา
ละอองธุลีพระบาทแลว
ผูดํารงตําแหนงนายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นับแตการสถาปนา
ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย วงการเทนนิสไทยมีผูดํารงตําแหนงนายกลอนเทนนิสสมาคมฯ มาแลว 18 คน ดังนี้
1. พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ระหวาง พ.ศ. 2470 – 2482
2. พลเอก หลวงพรหมโยธี ระหวาง พ.ศ. 2482 – 2484
3. พันตํารวจโท ขุนศรีศรากร ระหวาง พ.ศ. 2484 – 2490
4. หมอมเจาวิมวาทิตย รพีพัฒน ระหวาง พ.ศ. 2490 – 2494
5. นายชุณห ปณฑานนท ระหวาง พ.ศ. 2494 – 2495
6. นายเมืองเริง วสันตสิงห ระหวาง พ.ศ. 2495 – 2505
7. นายแพทยบรรจง กรลักษณ ระหวาง พ.ศ. 2506 – 2507
8. พลเอก กฤษณ สีวะรา ระหวาง พ.ศ. 2507 – 2519
9. พลตรี วีรินทร เบี้ยวไขมุข ดํารงตําแหนงนายกสมาคม 2 ชวง คือ ระหวาง พ.ศ. 2519-2522
และ พ.ศ. 2524-2526
10. พลเรือตรี วินัศ ศิริกายะ ระหวาง พ.ศ. 2522 – 2524
11. นายวารินทร พูนศิริวงศ ดํารงตําแหนงนายกสมาคม 3 ชวง คือ ระหวาง พ.ศ. 2526 2528 พ.ศ. 2532 - 2534 และ พ.ศ. 2536–2538
12. พันเอก สุรพิชญ อมรวิเชษฐ ระหวาง พ.ศ. 2528 – 2532
13. นายสมจิตร ทองประดับ ระหวาง พ.ศ. 2534 – 2536
14. พลเอก สายหยุด เกิดผล ระหวาง พ.ศ. 2538 – 2540
15. พลเอก อัครเดช ศศิประภา ระหวาง พ.ศ. 2540 – 2544
16. ฯพณฯ สุวัจน ลิปตพัลลภ ระหวาง พ.ศ. 2544 – 23 มกราคม 2559
17. นายกิตตนสมบัติ เอื้อมมงคล ระหวางวันที่ 23 มกราคม 2559 – 22 พฤศจิกายน 2563
18. นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 – ปจจุบัน

ประวัติที่ดิน ของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ดินของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับมาจากการยกใหของคหบดี คุณผาสุก และ
นางเง็ก มณีจักร ซึ่งไดมีใจเปนกุศล มอบให เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526 โดยมีทานพลตรีวีรินทร เบี้ยวไขมุข นายกลอน
เทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ในขณะนั้นเปนผูรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนที่ตั้งของลอนเทนนิสสมาคมฯ และเพื่อ
กิจการเกี่ยวกับกีฬาเทนนิส
โดยมีเงื่อนไขวา ผูรับ จะไมนําที่ดินไปใชประโยชนนอกจากที่ระบุไว และไมจําหนายที่ดินใหแกบุคคลใด ยกเวนการ
แลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงคขางตน และใหไดประโยชนมากขึ้น โดยมีสิทธิ แลกเปลี่ยนที่ดินไดเฉพาะ
แตการแลกเปลี่ยนกับที่ดินในบริเวณที่ดินเมืองทอง (บันทึกตอทายหนังสือสัญญาขายที่ดิน และยกกรรมสิทธิ์ให
ทําที่ 55-63 ถนนราช-ดําริ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526) จํานวนเนื้อที่ดินที่ยกใหไมสามารถตรวจสอบได
ทราบแตวามีหลายแปลงซึ่งไมเปนผืนเดียวกัน
เนื่องจาก คหบดี คุณผาสุก และนางเง็ก มณีจักร ผูใจบุญไดยกที่ดินใหกับลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ แลว
ยังไดยกที่ดินของตนใหกับโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร และวัดผาสุกมณีจักรดวย ซึ่งที่ดินที่ยกใหมีอาณาเขตติดกับลอนเทนนิส
สมาคมแหงประเทศไทยฯ โดยรอบ ประกอบกับบริษัท บางกอกแลนด จํากัด ไดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบไวทั้งหมดเชนกันและ
ในเดือน เมษายน 2527 ในสมัยของ นายวารินทร พูนศิริวงศ เปนนายกลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ จึงไดทําการ
แลกเปลี่ยนที่ดิน โดยความรวมมือทั้ง 3 ฝาย คือ
- ฝายที่ 1 บริษัท บางกอกแลนด จํากัด
- ฝายที่ 2 วัดผาสุกมณีจักร
- ฝายที่ 3 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาที่ดินวัดผาสุกมณีจักร และที่ดินของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหมีแนวเขตที่ดินเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา และมีหนากวางติดถนนสวยงาม สอดคลองกับแผนผังที่ดิน โครงการจัดสรรที่ดินเมืองทอง ซึ่งไมขัดกับสัญญา
การยกที่ดินตามเจตนารมณของผูใหอีกดวย การทําความตกลงของ 3 ฝาย โดยสรุปเปนดังนี้
- ฝายที่ 1 บริษัท บางกอกแลนด จํากัด เปนผูเสียกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 446 ตารางวา
- ฝายที่ 2 วัดผาสุกมณีจักร ไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มจากเดิม เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางวา
- ฝายที่ 3 ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเนื้อที่ประมาณ 216 ตารางวา
ทั้งนี้ เปนการแลกเปลี่ยนที่ดิน โดยไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น แตการดําเนินการดังกลาว ยังไมเปนที่เรียบรอย ครั้น
มาถึงสมัยของพันเอกสุรพิชญ อมรวิเชษฐ เปนนายกลอนเทนนิสสมาคมฯ จึงไดมีการทําหนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินอยาง
เปนทางการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2530 และในเวลาตอมาไดขอออกโฉนดที่ดินมีชื่อเปนกรรมสิทธิ์ของลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ลักษณะที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสวยงามดวยเนื้อที่ 13 ไร 29 ตารางวา
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 77731 เลม 758 หนา 31 อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรีเลขที่ดิน 1792
ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เปนพื้นที่อยูในกรรมสิทธิ์ของลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทยฯ ตั้งอยู
ในเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร 29 ตารางวา
********************************

