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บ้านปูฯ ป้ันนักเทนนิสรุ่นเยาว์สู่เส้นทางการฝึกซ้อมที่เยอรมัน  
สานฝันเป็นนักกีฬามืออาชีพ 

 
จ ากนัได้บ้างไหมว่าในวยั 14 ปี คณุก าลงัท าอะไรกนัอยู่? หลายๆ คนอาจจะก าลงัตัง้ใจหาความฝันของตนเองในการ
เลือกสายเรียนในอนาคต บ้างก็อาจจะก าลงัเที่ยวสนกุอยู่กบัเพื่อน แต่ส าหรับ ชิว้ – ทรงฤทธ์ิ จ่ันบุบผา การด าเนิน
ชีวิตของเขาในวยั 14 ปี นัน้แตกต่างออกไป โดยลา่สดุ ในฐานะนกักีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติรุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี และ
ก าลังพัฒนาฝีมือเพื่อเก็บคะแนนรุ่นไม่เกินอายุ 16 ปี ที่คว้าแชมป์จากการแข่งขนัตา่งๆ มามากมาย อาทิ รายการ
การแขง่ขนั Singha Grand Slam Experience และรายการการแขง่ขนัแอร์เอเชีย บินสูฝั่น 2017 รุ่นท่ี 6  และลา่สดุ คว้า
ชัยชนะจากรายการแข่งขนั Augsburger Junior Open 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากประเทศเยอรมนั นบัเป็นก้าว
ส าคญัที่จะเปิดทางให้ชิว้เดินหน้าพฒันาในระดบันานาชาติ  อีกทัง้ ชิว้ได้เสริมสร้างประสบการณ์ของตนเองอีกขัน้ ด้วย
การเดินทางไปเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬาเทนนิสไกลถึงเมืองอูล์ม ประเทศเยอรมนั ร่วมกับนกักีฬารุ่นเยาว์จากหลากหลาย
ประเทศ พร้อมแลกเปลีย่นประสบการณ์และการเรียนรู้ตา่งๆ ที่หาไมไ่ด้จากในห้องเรียน  
 
การเดินทางไปยงัประเทศเยอรมนัในครัง้นี ้ชิว้ได้รับการสนบัสนนุจาก บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ที่เช่ือว่า “การ
เรียนรู้” เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนชุมชนและสงัคมให้พัฒนาอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 
ซึ่งบ้านปูฯ ได้ให้การสนบัสนุนชิว้ด้านทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขนัในทวัร์นาเมนต์
ตา่งๆ ตัง้แตปี่ 2558 และครัง้นี ้เพื่อเปิดโลกทศัน์และเสริมทกัษะในตา่งแดน ที่จะช่วยให้ชิว้เรียนรู้ถึงสิง่ตา่งๆ มากมายที่
เยาวชนในวยัเดียวกนัอาจไมม่ีโอกาสได้สมัผสั และประสบการณ์ที่ได้รับมาในครัง้นีน้ัน้ ชิว้เต็มใจที่จะถ่ายทอดเพื่อเป็น
แรงบนัดาลใจให้เด็กรุ่นใหมก่ล้าเดินตามฝัน ท าในสิง่ที่ตนเองชอบ และไมห่ยดุยัง้ที่จะเรียนรู้ 
 
การปรับตัวเพื่อเปิดโลกกว้าง 
สิ่งที่ยากเมื่อเดินทางมาที่ประเทศเยอรมันคือ การปรับตัว ด้วยความไม่ชินในหลายๆ เร่ือง อีกทัง้เป็นการเดินทาง
ต่างประเทศครัง้แรกๆ โดยล าพงั ท าให้ช่วงแรกใช้ชีวิตค่อนข้างยากและติดขดั เนื่องจากเป็นคนที่ทานอาหารยาก และ
การฝึกซ้อมตา่งๆ จ าเป็นต้องใช้พลงังานเป็นอยา่งมาก การฝึกซ้อมในช่วงแรกจึงไมค่่อยราบร่ืน แต่ในเมื่อเดินทางมาถึง
ที่น่ีแล้ว ก็รู้สกึวา่ควรจะลองดซูกัตัง้ เลยเร่ิมปรับตวัและพยายามแก้ไขอยา่งจริงจงั จนเมื่อถึงจดุหนึง่ก็สามารถปรับตวัได้ 
ทานอาหารได้หลากหลายขึน้ มีพละก าลงัในการซ้อม ซึ่งสิง่นีส้ามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้หลายเหตกุารณ์ เช่น การท่ีเรา
ยังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่าง  ไม่สามารถก้าวออกมาจาก Comfort Zone ได้ ก็จะไม่ได้พบกับประสบการณ์ที่
หลากหลาย ซึ่งการเดินทางมาประเทศเยอรมนัในครัง้นีค้ือการก้าวออกจาก Comfort Zone ที่ช่วยให้ค้นพบกับการ
เรียนรู้ใหม่ๆ  มากมาย 
 
 
 



 

คุณพ่อคือเบือ้งหลังความส าเร็จ 
นอกเหนือจากการสนบัสนนุจากทาง บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) แล้ว บคุคลที่เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัและเป็นคน
พาเข้าสูว่งการนกักีฬาคือ คณุพอ่อารักษ์ จัน่บบุผา เร่ิมต้นจากการเป็นเด็กที่คอ่นข้างติดเกมส์ คณุพอ่เลยรู้สกึวา่ควรให้
เร่ิมท าอะไรสกัอย่างเพื่อช่วยดึงความสนใจ ซึ่งทางออกในตอนนัน้คือ การเล่นกีฬา โดยการเล่นกีฬาเทนนิสครัง้แรก
เร่ิมต้นตอน 7 ขวบ จากการเก็บบอลข้างสนาม เร่ิมฝึกตี จนรู้สกึสนกุและช่ืนชอบ พอได้เร่ิมแข่งขนัก็รู้สกึว่าน่าตื่นเต้น 
แล้วก็ติดใจตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา พอคณุพ่อเห็นว่าจริงจงั ก็ผนัตวัมาเป็นโค้ชให้อย่างเต็มตวั โดยตลอดระยะเวลาตัง้แต่
เร่ิมต้นจนถึงปัจจบุนั คณุพอ่นบัเป็นคนท่ีคอยให้ก าลงัใจและให้การสง่เสริมในทกุๆ เร่ืองมาโดยตลอด 
  
การฝึกซ้อมที่แตกต่างที่สร้างทักษะการแข่งที่มีประสิทธิภาพ 
อีกหนึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการได้มาประเทศเยอรมนัในครัง้นี ้คือการได้ทราบถึงความแตกตา่งในการฝึกซ้อม ปกติตอน
อยู่ที่ไทยก็จะมีลกัษณะการฝึกซ้อมที่มุ่งเน้นในเร่ืองของเทคนิคเป็นสว่นมาก แต่ที่เยอรมนั โค้ชจะมีความเป็นระเบียบ
วินยัสงู เน้นปลกูฝังให้นกักีฬารู้จักหน้าที่ ซึ่งก็ช่วยให้ได้ทราบว่าความส าเร็จต้องเร่ิมที่ตวัเอง ถ้าขยนัมากก็จะได้ฝึกฝน
มาก นอกเหนือจากการรู้ตนเองแล้ว อีกหนึง่สิง่ที่ได้รับการเน้นเป็นอยา่งมากคอืการฝึกฝนทางร่ายกาย โดยการฝึกซ้อมที่
เยอรมนัจะช่วยเน้นฝึกร่างกายให้แข็งแรง ให้ตวันกักีฬาสามารถเลน่อยู่ในการแขง่ขนัได้อึดและนานขึน้ เหมือนเป็นการ
เร่ิมต้นสร้างจากพืน้ฐานทางร่ายกายเป็นหลกั ซึ่งการได้รับการฝึกซ้อมทัง้ทางเทคนิคจากประเทศไทยและการฝึกฝน
ร่างกายที่ได้จากการมาประเทศเยอรมันในครัง้นีเ้ป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันที่ช่วยให้เป็นนักกีฬาที่ดีได้ โดยการ
ฝึกซ้อมแบบนีส้อนให้รู้ว่า การเปิดรับมุมมองที่หลากหลายแล้วน าประยุกต์ให้เข้ากับตัวเอง จะสามารถน าไปสู่
ความส าเร็จได้ตอ่ไป 
 
ชัยชนะและการพ่ายแพ้ = บทเรียนส าคัญ 
ปกติแล้วการแข่งขนัในแต่ละแมทช์ก็จะมีการแพ้ การชนะที่แตกต่างกันออกไป ในบางแมทช์ก็สามารถท าการแข่งขนั
ออกมาได้ดีมาก แต่ในขณะเดียวกนับางแมทช์ที่แพ้ ก็ท าให้รู้สกึท้อแท้บ้าง โดยสาเหตใุนการแพ้สว่นมากเกิดจากการท่ี
ไม่มีสมาธิ ไม่มีสติจดจ่ออยู่กบัการแข่งขนั ไม่ฝึกซ้อมร่างกายให้เพียงพอ แต่จะท้อแท้นานไม่ได้ ต้องน าความผิดพลาด
เหล่านัน้มาเป็นบทเรียน แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดขึน้อีกในอนาคตได้ ทุกวนันีจ้ะพยายามไม่กดดนัตวัเอง ท าการแข่งขนัแต่
ละแมทช์ให้ดีที่สดุ เพราะถ้าท าดีที่สดุแล้วก็จะไมเ่สียใจ และต้องเปิดใจน าการแพ้และชยัชนะตา่งๆ เหลา่นัน้มากระตุ้น
เป็นแรงพฒันาตวัเองต่อไป ซึ่งไม่ใช่เพียงแคเ่ร่ืองการเลน่กีฬาเทา่นัน้ แต่หลกัการนีย้งัสามารถน ามาใช้ได้กบัเหตกุารณ์
หลากหลายไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเรียน หรือการใช้ชีวิต 
 
ความฝันครัง้ยิ่งใหญ่ที่ต้องไปให้ถงึ 
ความฝันสงูสดุคือการมีโอกาสได้ไปแขง่ ATP Master Series ในฐานะนกักีฬาเทนนิสมืออาชีพ และการนกักีฬาเทนนิสที่
ติดอยู่ในอนัดบัโลกสงูๆ เช่ือว่าการตัง้เป้าหมายสงูและตัง้มัน่ที่จะคว้ามนัมาให้ได้จะเป็นแรงผลกัดนัที่ดีที่สดุที่ช่วยให้
ประสบความส าเร็จ การที่ได้เห็นนกักีฬารุ่นพี่ทัง้ในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ที่เป็นไอดอลใน
ดวงใจ หรือ พี่บอล - ภราดร ศรีชาพนัธุ์  นกัเทนนิสไทยที่พาตนเองก้าวขึน้ไปสู่ระดบัโลกนบัเป็นแรงบนัดาลใจที่ช่วย
ผลกัดนัให้สามารถก้าวขึน้ไปให้ได้อยา่งพวกเขา 
 



 

นอกเหนือจากการเดินทางไปฝึกซ้อมแล้ว ชิว้ยงัมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขนัแมทช์ต่างๆ ในเมืองอีกมากมาย เปิด
โอกาสให้ชิว้ได้ฝึกปรือฝีมือ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ พร้อมที่จะน าการเรียนรู้ที่ได้จากการเดินทางในครัง้นีไ้ปร่วม
แขง่ขนัในแมทช์ตอ่ๆ ไปอยา่งสดุความสามารถ  
 
อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “การให้
การสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทกัษะทัง้ในประเทศและการเดินทางไปฝึกฝนและแข่งขนัยงั
ต่างประเทศนัน้เป็นสิ่งที่ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ให้การสนบัสนนุมาโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นความส าคญัและมี
ความเช่ือวา่ “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสง่เสริมให้นกักีฬาเยาวชน
ภายใต้การดแูลของเราได้พบเจอกบัประสบการณ์ให้ได้มากที่สดุเท่าที่จะมอบให้ได้ เพื่อที่เขาจะได้น าประสบการณ์ที่
หลากหลายเหลา่นัน้มาประยกุต์ใช้และพฒันาตนเองตอ่ไป” 
 
“การเดินทางไปเยอรมนัครัง้นีข้องชิว้ เป็นอีกหนึ่งความตัง้ใจของบ้านปฯู ที่จะเปิดโลกทศัน์ให้แก่เยาวชน ให้เขาได้พบ
เจอกบัสิง่ตา่งๆ ที่อาจหาไมไ่ด้ในประเทศ โดยนอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายที่เป็นปัจจยัภายนอกแล้ว บ้านปฯู ยงัให้ค าแนะน า
อย่างสม ่าเสมอ ปลกุปลอบและให้ก าลงัใจเพื่อเสริมสร้างสปิริตและแรงบนัดาลใจ เพื่อให้นกักีฬาสามารถเก็บเก่ียว
ความรู้และประสบการณ์เพื่อพฒันาศกัยภาพให้สามารถก้าวตามฝันไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุได้ต่อไป” อดุมลกัษณ์กลา่ว
สรุป 
 
ภาพประกอบ 

    
ชิว้ – ทรงฤทธ์ิ จัน่บบุผา นกัเทนนิสรุ่นเยาว์ ขณะฝึกซ้อมด้านร่างกายและด้านเทคนิคที่ประเทศเยอรมนั 



 

  
ชิว้ – ทรงฤทธ์ิ จัน่บบุผา คว้าชยัชนะได้ต าแหน่งแชมป์จากรายการแข่งขนั Augsburger Junior Open 2017 รุ่นอายไุมเ่กิน 16 ปี จาก

ประเทศเยอรมนั 

 
ชิว้ – ทรงฤทธ์ิ จัน่บบุผา และคณุพอ่อารักษ์ จัน่บบุผา ผู้ เป็นคนอยู่

เบือ้งหลงัความส าเร็จและสนบัสนนุการเลน่เทนนิส 

 
นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวโุส-องค์กรสมัพนัธ์ 

บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

# # # # # 
 
เก่ียวกับ บมจ. บ้านป ู
บริษัท บ้านป ูจ ากัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลงังานชัน้แนวหน้าของเอเชีย ด าเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลงังานที่เก่ียวเน่ือง
อยา่งครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา 
 
“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา”  
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปฯู ในทกุประเทศ จงึมุง่เน้นสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองให้กบัเยาวชนและชมุชนในหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพ่ือพฒันาศกัยภาพและ
ทกัษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกบัคนอ่ืนๆ   
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ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทจิีส์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
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