
 

  

 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 

บ้านปูฯ ผนึกความร่วมมือ ไทย-จีน ป้ันดาวรุ่งเยาวชนเทเบลิเทนนิสไทย  
ตวิเข้ม ณ ศูนย์ฝึกฯ ระดับโลกนาน 6 เดือน เรียนรู้ชีวตินักกีฬามืออาชีพ 

 
การมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนไทยเป็นทัง้ “คนด”ี และ “คนเก่ง” ไปพร้อมๆ กัน คือ เป้าหมายสูงสุดของ
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ท่ีก่อตัง้และสนับสนุนโดย บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) "เราเช่ือมัน่ว่า
การฝึกฝนให้นกักีฬาในสงักัดสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูมีน า้ใจเป็นนกักีฬา มีระเบียบวินยัในการฝึกซ้อม 
เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเม่ือพบสิ่งใหม่ๆ และมุ่งมั่นเพิ่มพูนทักษะของตนอย่างไม่หยุดนิ่ง จะช่วยบ่มเพาะให้
เยาวชนเติบโตขึน้เป็นทัง้คนเก่งและคนดี และเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนให้กบัสงัคมในทกุๆ จดุท่ีเขา
ยืนอยู ่ซึง่จะสง่เสริมให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนสืบเน่ืองไป" ค าพูดเปิดใจจาก นางอุดมลักษณ์ โอฬาร 
ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) และผู้จัดการสโมสร 
เทเบิลเทนนิสบ้านปู 
 

ล่าสุด สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ได้คัดเลือกและส่ง 3  นักกีฬาเยาวชนไทยดาวรุ่งในสังกัด 
ได้แก่ ด.ญ.มนต์สวรรค์ สฤษดิ์อภรัิกษ์ นายคมกริช แสงเป๋า และนายศุภกร วัฒนศิริชัยพร ไปเก็บ
ตัว ณ ศูนย์การฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสนานาชาติเจิง้ติง้ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
กับ "โปรแกรมพัฒนาทักษะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนไทย สู่ความเป็นมืออาชีพระดับ
นานาชาติ” นบัตัง้แต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยเยาวชนไทยจะได้ฝึกฝนตอ่เน่ืองไปถึง
เดือนพฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลานานถึง 6 เดือน เป็นครัง้แรกในปีนี ้จากเดิมท่ีสโมสรฯ เคยส่งนกักีฬา
ในสงักดัไปเทรนปีละ 1 เดือน  
 

นางอุดมลักษณ์ เปิดเผยถึงจุดเร่ิมต้นของโครงการส่งนักกีฬาไทยในสังกัดสโมสรเทเบิลเทนนิส
บ้านปู ไปเก็บตัวที่ประเทศจีนว่า "เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เปิดโลกทศัน์ให้กว้างขึน้เพ่ือเติบโตสู่การ
เป็นมืออาชีพ โดยเรียนรู้จาก "ตวัจริง" ด้านเทเบิลเทนนิสท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับระดบัโลก ซึ่งเป็นวิถีทาง
สอดคล้องกับค่านิยมหลักในการด าเนินงานและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของบ้านปูฯ  "บ้านปู สปิริต" 
โดยเฉพาะในด้านนวตักรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึงการใส่ใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาและเติบโตอย่างตอ่เน่ือง 
และด้านพลงัร่วม (Synergy) ท่ีสะท้อนผ่านความร่วมมือระหว่างสโมสเทเบิลเทนนิสบ้านปู ทัง้ในประเทศ
ไทยและในประเทศจีน ซึง่สนบัสนนุโดยบริษัทลกูของบ้านปฯู คือ บริษัท Banpu Investment (China)" 
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ด้านนายศุภกร วัฒนศิริชัยพร อายุ 17 ปี ดาวรุ่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนไทย หน่ึงในสมาชิก
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ที่ เข้าโปรแกรมเก็บตัว 6 เดือน ณ ประเทศจีน ซึ่งเคยได้เข้าร่วม
โปรแกรมเก็บตวัท่ีประเทศจีนกับสโมสรฯ แบบ 1 เดือน มาก่อนหน้านีแ้ล้ว เล่าว่า การมาเก็บตวัในคราวนี ้
แตกต่างอย่างมากกับแบบ 1 เดือน เพราะระยะเวลาท่ีนานถึง 6 เดือน ท าให้ได้รู้จกัและสานสมัพนัธ์กับ
เพ่ือนๆ จากหลายประเทศ ทัง้ชาวจีน คองโก ไนจีเรีย และสวีเดน ซึง่ทกุคนล้วนมีความใฝ่ฝันเดียวกนั คือมุ่ง
สูก่ารเป็นนกักีฬามืออาชีพ  
 

"ผมเห็นภาพเส้นทางการไต่อนัดบัขึน้เป็นนกัเทเบิลเทนนิสระดบัโลกชดัเจนขึน้ และมีแรงบนัดาลใจตัง้ใจ
ฝึกซ้อมมากขึน้ พร้อมๆ กับต้องฝึกความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีท้าทาย 
และปรับตวัให้คุ้นเคยกบัภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง เพ่ือส่ือสารกบัโค้ชและเพ่ือนนกักีฬานานาชาติให้
เข้าใจ จะได้พฒันาฝีมือของตวัเองได้ถกูจดุ และผมมัน่ใจว่าประสบการณ์อนัมีคา่ท่ีได้จากการเข้าโปรแกรม
ติวเข้มท่ีเมืองจีนนี ้จะช่วยปทูางให้ผมสามารถเติบโตต่อไปทางด้านการกีฬาและก้าวหน้าบนเส้นทางนีไ้ด้
อยา่งท่ีตัง้เป้าหมายไว้" นายศุภกร กล่าว 
 

ทางด้าน มร.จือหยู ฟาน ผู้อ านวยการ ศูนย์การฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสนานาชาติเจิง้ติง้ ผู้ ริเร่ิม
ผลักดันการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ก้าวขึน้เป็นศูนย์กลางกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับนานาชาติ เปิดเผยมุมมอง
เก่ียวกบัทกัษะของนกักีฬาไทยท่ีตา่งจากนกักีฬาจากประเทศอ่ืนๆ ว่า "ในช่วงแรกของการเข้าร่วมโปรแกรม
ฝึกซ้อม นกักีฬาไทยดเูหมือนจะมีความแข็งแกร่งของร่างกายน้อยกว่านกักีฬาจากประเทศอ่ืนๆ อยู่บ้าง แต่
เม่ือผ่านไป 2-3 สัปดาห์ ก็มีพัฒนาการด้านสมรรถนะร่างกายดีขึน้เป็นล าดับ ท่ีน่ีเรามีตารางฝึกซ้อมท่ี
เข้มงวดมาก แต่นักกีฬาไทยมีวินัยและเรียนรู้ได้ไว ส าหรับนักเทเบิลเทนนิส ความคล่องแคล่ว
กระฉบักระเฉงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีชว่ยให้ชิงชยัได้ส าเร็จ เราจงึเน้นพฒันาจดุนีใ้ห้นกักีฬาไทยเป็นอยา่งมาก" 
 

ภายใต้การก ากบัดแูลของ มร.จือหย ูฟาน ศนูย์การฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสนานาชาติเจิง้ติง้ได้ต้อนรับนกักีฬา
จากกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก ผ่านโครงการนกักีฬาแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ โดยในปี 2558 นี ้ทางศนูย์ฯ 
มีแผนท่ีจะเพิ่มการลงทุนจ านวน 217 ล้านหยวน (ประมาณ 1,085 ล้านบาท) เพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ีด้าน
ประโยชน์ใช้สอยและการอ านวยความสะดวกให้พร้อมรองรับนกักีฬาจากนานาประเทศได้อยา่งเตม็ภาคภมูิ 
 

"ตลอดระยะเวลา 6 เดือน นกักีฬาเยาวชนไทยทัง้ 3 คน จะใช้ชีวิตอยู่ท่ีหอพกันกักีฬาร่วมกับนกักีฬาชาติอ่ืนๆ 
เพ่ือฝึกความรับผิดชอบและวินยั เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรม ควบคูไ่ปกับเรียนรู้วิถีชีวิตของนกักีฬามืออาชีพ
อย่างแท้จริงและเติบโตขึน้เป็นนักกีฬาท่ีมีฝีมือทดัเทียมนานาชาติ เพราะบ้านปฯู เช่ือว่าการเรียนรู้เป็นพลัง
ส าคญัแหง่การเปล่ียนแปลงและพฒันา สิ่งท่ีเราทุ่มเทให้กบัเยาวชนทกุคนก็จะเป็นการช่วยยกระดบัมาตรฐาน
ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยพร้อมกับพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนต่อไปในอนาคต" นางอุดมลักษณ์ 
กล่าวปิดท้าย 
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# # # 
 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านป ู
บริษัท บ้านปู (จ ากัด) มหาชน เป็นหนึ่งในบริษัทพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหินและพลงังานที่
เก่ียวเนื่อง มีฐานธุรกิจใน 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว อินโดนีเซีย ออสเตรเลยี จีน และมองโกเลยี  
 
เกี่ยวกับสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู  
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านป ู หรือ Banpu Table Tennis Club ก่อตัง้ขึน้ช่วงต้นปี 2551 เพื่อมุง่สนบัสนนุเยาวชนไทยที่มี
พรสวรรค์ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัองค์กรของบริษัท บ้านป ู
(จ ากดั) มหาชน ส านกังานใหญ่กรุงเทพฯ กบับริษัทยอ่ยในประเทศจีน คือ Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC ที่
ให้การสนบัสนนุกีฬาเทเบิลเทนนสิในประเทศจีนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อน าดงึความเช่ียวชาญทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของ
ชมรมเทเบิลเทนนิสบ้านปใูน ประเทศจีน มาสูเ่ยาวชนไทย  
 

ภาพประกอบขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 สโมสรเทเบลิเทนนิสบ้านป ูสนบัสนนุนกักีฬาเทเบลิเทนนิสเยาวชนทัง้ในประเทศไทยและประเทศจีน 
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นายศภุกร วฒันศริิชยัพร “มาร์ค” 

 

นายคมกริช แสงเป๋า “เตา๋” 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ญ.มนต์สวรรค์ สฤษดิอ์ภิรักษ์ “อิม” 

 

คณุอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - 
องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 และผู้จดัการสโมสรเทเบลิเทนนิสบ้านป ู
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ศนูย์การฝึกซ้อมเทเบลิเทนนิสนานาชาตเิจิง้ติง้ มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

คณุวนัชยั เลิศสาโรจน์ (ซ้าย), Country Head – China, 

Banpu Investment (China) Ltd. ถ่ายภาพร่วมกบั 

มร.จือหย ูฟาน ผู้อ านวยการ ศนูย์การฝึกซ้อมเทเบลิ

เทนนิสนานาชาตเิจิง้ติง้ และ ด.ญ.มนต์สวรรค์ สฤษดิ์

อภิรักษ์ ดาวรุ่งเยาวชนเทเบิลเทนนิสไทย 

      

มร.จือหย ูฟาน ผู้อ านวยการ ศนูย์การฝึกซ้อม   

เทเบลิเทนนิสนานาชาตเิจิง้ติง้ มณฑลเหอเป่ย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม ณ ศนูย์การฝึกซ้อมเทเบลิเทนนิสนานาชาตเิจิง้ติง้ มณฑลเหอเป่ย  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จากซ้ายไปขวา: นายคมกริช แสงเป๋า ด.ญ.มนต์สวรรค์ สฤษดิ์อภิรักษ์ คณุอดุมลกัษณ์ โอฬาร 
ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสมัพนัธ์ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) และผู้จดัการสโมสรเทเบลิเทนนิส
บ้านป ูและนายศภุกร วฒันศริิชยัพร 
 
 
 
 
 


