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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  
''สิงห์หนุ่ม'' มศวทีมบาสฯจอมฟิตที่มาแรงแห่งยุค 

 
  

 
 

สร้างความสะท้านสะเทือนอยา่งต่อเน่ือง สําหรบัทีม ''พลังหนุ่ม'' มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ที่ฉายความร้อนแรงด้วยการโค่นทีมดังๆ ผู้เล่นดีๆ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเราได้ยินกัน
บ่อยๆ ทัง้การผงาดในการรวมตัวไปแข่งกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก และการโค่นทีมแกร่งทั่ว
แผ่นอย่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย
ลงได้  

ไปเห็นหนุ่มๆ มศว ต้องยอมรบัวา่เป็นเลือดใหม่ไฟแรง เด็กแต่ละคนล้วนระดับ 190 ซม. 
ข้ึนไปแทบจะทั้งทีม การเล่นทุ่มเท มุ่งม่ัน และกล้ามเน้ือก็แข็งแรงแสดงถึงการฟิตซ้อมมาอย่างสุด
ยอด ทั้งน้ีนําโดยโค้ชเก่งอย่าง อ.ธงชาติ พู่เจริญ ผู้คร่ําหวอดในวงการยัดห่วงระดับเยาวชนที่เป็นที่
รู้จักกันอย่างดี เราจะไปเจาะลึกถึงทีมไฟแรงแห่งน้ีกัน 
 

ข่าวจากหนังสอืพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจําวันที ่๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า   
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เด็กกรุงเทพคริสเตียนเป็นแกนหลัก 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่าในระดับบาสเกตบอลนักเรียน ทีมกรุงเทพคริสเตียนคือมหาอํานาจทีมหน่ึงที่แยง่
แชมป์กับทิวไผ่งาม และสตรีวิทยา 2 มาอย่างเข้มข้น โดย ''ชงโคม่วง'' กรุงเทพคริสเตียน มี อ.ธง
ชาติ พู่เจริญ เป็นเฮดโค้ชทําทีมอยู่นับทศวรรษ และ อ.ธงชาติ เป็นอาจารย์ประจํามหาวทิยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒอยู่ด้วย จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะนํา ''เด็กสร้าง'' มาต่อยอดที่สถาบันช่ือดังแห่งน้ี 
 
อ.ธงชาติ กล่าววา่ ความจริงแลว้ในทีม มศว ชุดน้ีมีมาจากหลายที่ สว่นใหญ่มาจากกรุงเทพคริส
เตียน นอกน้ันก็มีทิวไผ่งาม 2 คน คละเคล้าด้วยเด็กจาก อัสสัมชัญนครราชสีมา, สายปญัญารงัสิต
, เชียงราย เป็นต้น ก็ผสมๆ กันมา ''เด็กไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด ก็เปน็นิสิตนักศึกษาต้ังแต่ปี 
1 ถึง ปี 3 เป็นส่วนใหญ่ โดยแกนหลักคือปี 3 ที่มาจากกรุงเทพคริสเตียน ก่อนที่จะนําตัวผู้เล่นมา
เสริมเป็นปีๆ  ไป เพราะเด็กฝีมือดีๆ ก็อยากมาเรียนที่ มศว ในโควตานักกีฬา ทั้งน้ี มศว เปิดกว้าง
อยู่แลว้ เด็กที่ไหนอยากมาก็ยินดีต้อนรับไม่มีปดิก้ันแต่อย่างใด สโมสรหลายแห่งก็ยินดีให้เด็กมา
เรียนกับเรา เพราะเราให้ความร่วมมือกับทุกที ่สโมสรขอตัวไปซ้อมหรือแข่งขันเราก็ปลอ่ยให้ไม่มี
ขัดข้องหรือกักเด็ก ก่อนหน้าน้ีทางทิวไผง่ามไปทําทีมให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทาํให้เด็กทิวฯ ไม่ค่อย
กระจายไปไหน แต่หลังๆ เขาไม่ได้ทําให้ศรปีทมุแล้วก็จะกระจายเด็กไปเรียนตามสถาบันต่างๆ ซ่ึงก็
มาที่ มศว ด้วย ส่วนปหีน้าน้ันก็มีเด็กจากไฮเทค หรือที่เรยีนอยู่สตรีวทิยา 2 ก็อยากจะมาเข้าเรียน 
เราก็ยินดีรับ'' อ.ธงชาติ เล่า 
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สําหรบัเด็กที่จะมาเรียนน้ัน โค้ชของทีมกล่าวว่า ก็ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของทางมหาวทิยาลัย ซ่ึง
มีหลักเกณฑ์อยู่แลว้ นับต้ังแต่การสอบคัดเลือกในโควตานักกีฬาตามผลงานที่เขามี หลังจากน้ันก็มา
ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา โดยบาสเกตบอลน้ันทาง มศว มอบให้ อ.ธงชาติ ซ่ึงคลุกคลีอยู่
ในวงการบาสฯ ระดับเยาวชนอยูแ่ล้วเป็นผู้ดูแลการคัดเลือก เด็กมาทดสอบก็ไม่ใช่ อ.ธงชาติ จะ
พิจารณาคนเดียว โดยได้ต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงทําหน้าที่เพ่ือความโปรง่ใสและเป็นธรรม
ที่สุด นอกจากน้ีก็ดูความต้องการของทีมด้วยวา่ยังขาด หรือต้องการเสริมทีมในตําแหน่งใด ''เราทาํ
ทีมก็เพ่ืออนาคตด้วย ตําแหน่งไหนขาดก็จะพยายามหาตัวมาทดแทน บางปีก็น้อย บางปีก็มากสลับ
สับเปลีย่นกันไปอย่างน้ีทุกป'ี' 
 
นอกจากน้ี อ.ธงชาติ เผยถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการสนับสนุนเด็ก
นักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงท่านอธิการบดี คือ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บญุยะลีพรรณ ให้การสนับสนุน
อย่างมาก เฉพาะทุนการศึกษานักกีฬารวมทุกประเภทก็ตก 2 ล้านบาทต่อปีทีเดียว นอกจากน้ีก็มี
สวัสดิการดูแลนักกีฬาบาดเจ็บ ทุนที่พักนักกีฬา รวมทั้งโครงการแยกย่อยอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น 
ค่าอาหาร เป็นต้น ''อยา่งอทูแมน (แอลมาบรูค๊) ได้ทุนเรียนเทอมๆ หน่ึงก็ตก 4 หม่ืนบาท เพราะ
เรียนในคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม ซ่ึงมีค่าเรียนแพงที่สดุในมหาวิทยาลัย ทุกเทอมก็จะได้ 4 หม่ืน
โดยตลอด'' 
 
ทั้งน้ี อ.ธงชาติ เล่าว่า โครงการนักบาสเกตบอลช้างเผือกของ มศว มีมานานแล้วนับสบิปี ต้ังแต่
เอาทุนของนิสิตมาให้ เปลี่ยนยุคเปล่ียนสมัยของอธิการบดีไปหลายยุคก็ได้ทําต่อเน่ืองมาเรือ่ย จาก
ต้ังต้นมีเงินทุนการศึกษารวม 2 แสนบาท ก็ได้ขยับมาเรือ่ยจนปัจจุบนัน้ี 
 
ฟิตซ้อมเข้มเน้นวิทย์กีฬาทุกด้าน 
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ในเรื่องความจุดเด่นของทีมน้ัน มศว ได้รับการยอมรับวา่เป็นทีมที่ยอดฟิต อ.ธงชาติ เล่าวา่ ทีม
ตนเองได้ซ้อมอย่างสมํ่าเสมอต้ังแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 17.00 - 20.00 น. และพักในวันเสาร์
และอาทิตย ์โดยมีอาจารยธ์งชาติเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมและวางโปรแกรมต่างๆ 
 

 
 
 
 
''ก็มีผมเป็นผู้ดูแล นอกจากน้ันก็มี อ.เธียรทรรศน์ อภิชาติอารีญดา และ อ.เทพรตัน์ วิโนทัย ซ่ึงเคย
เป็นทีมงานช่วยที่กรุงเทพคริสเตียน สลับกันมาช่วยเป็นบางวัน ซ่ึงผมต้องเขียนโปรแกรมการฟิต
ซ้อมตลอดทั้งปสี่งให้มหาวทิยาลยัได้ดู เช่นหลังเสร็จสิ้นกีฬามหาวิทยาลัยก็จะได้พักบ้าง และกลับมา
ซ้อมเบาๆ เล่นเวตเทรนน่ิง สร้างกล้ามเน้ือกัน บาสฯ บา้นเราไม่เหมือนเอ็นบีเอที่แข่งเป็นฤดูกาล
ระยะยาว แต่ของเราเปน็ทัวร์นาเมนต์ระยะสั้น จึงเตรียมทีมกันเป็นช่วงสั้นๆ แต่ทาง มศว ก็ใช้
องค์ประกอบทางวทิยาศาสตร์การกีฬามาช่วยทุกเรื่อง เอามาใช้ทั้งเทคนิค แท็กติก ซ่ึงผมจะดูเอง 
และเชิญอาจารย์ผู้เช่ียวชาญมาเสรมิเป็นเรื่องๆ ได้แก่จิตวิทยาการกีฬา การเสริมสร้างกล้ามเน้ือ 
การป้องกันการบาดเจบ็ สรา้งมัดกล้ามเน้ือที่อ่อนแอ เทคนิคการพันเทป นอกน้ันเราดูนักกีฬาหมด 
บางคนหัวเข่าไม่แข็งแรงก็ต้องมาเสริมสรา้งความแข็งแรงกัน'' โค้ช มศว แจง 
 
สร้างแล้วอยากให้สมาคมฯไปต่อยอดทีมชาติ 
 
เม่ือสร้างกันอย่างจริงจังและเป็นระบบ ทาํให้นักบาสเกตบอลของ มศว สร้างผลงานได้อย่างน่า
ฮือฮา ซ่ึงอาจารย์ธงชาติกล่าวอยา่งภูมิใจว่า เด็กชุดน้ีไปเล่นให้ในนามจังหวัดนครนายก ได้เป็น
ตัวแทนกีฬาแห่งชาติภาคกลาง 1 โดยในรอบชิงแชมป์การคัดภาคกลาง โคจรมาเจอกับปทุมธานี 
ซ่ึงเป็นผู้เล่นของสโมสรทหารอากาศทั้งชุดที่เขาไปได้รองแชมป์ถ้วย ก มาด้วย และทางทีมตน
สามารถเบยีดเอาชนะมาได้อย่างสนุก 
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''เด็กชุดน้ี 6 คนได้เป็นตัวแทนของทีมมหาวทิยาลยัอาเซียนของไทย ประกอบไปด้วย อทูแมน 
แอลมาบรู๊ค, ณกรณ์ ใจสนุก, ณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม, ณัฐกานต์ เมืองบุญ, นิธิวิทย ์เศรษฐกุลจรัส และ 
จิตรภณ โตเวโรจน์ ได้ไปเล่นที่ประเทศลาวปลายปี ซ่ึงทาง กกมท. ให้ผมดูแลชุดน้ี เสริมด้วย
สถาบันอื่นอีก 6 คน ทั้งจากธรุกิจบัณฑิตย์, ศรีปทุม, ธรรมศาสตร,์ เกษมบัณฑิต, ม.สยาม และ 
อารแ์บค มาเสริม'' 

 
 
 
 
อ.ธงชาติ กล่าววา่ ถือว่าเด็กชุดน้ี และชุด ม.อาเซียน กําลังข้ึน ก็อยากให้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ 
รับเด็กไปเสริมสร้างต่อ เช่ือว่าอีก 4-5 ปีพวกเขาเหล่าน้ีน่าจะข้ึนไปติดทีมชาติได้ เอาไปเป็นทีมชาติ
ชุด บี รองไว้ก่อนก็ได้ก็จะดีมาก เราถือวา่ปั้นเด็กให้ได้และส่งให้ เพราะอยากเห็นวงการบาสฯ 
พัฒนา 
 
อูทแมน, หรั่ง, ชอป, อาร์ม โดดเด่น 
 
สําหรบัทีมชุดน้ีของ มศว เป็นทีมวยัรุ่นมาแรง หลายคนน่าจะข้ึนถึงทมีชาติได้ ซ่ึงอาจารยธ์งชาติช้ี
ว่า 6 คนน่าจะมีสิทธิ์ ซ่ึงก็คือ 6 คนที่ไปติด ม.อาเซียน น่ันเอง อยา่ง อทูแมน เป็นต้น 
 
อูทแมน แอลมาบรู๊ค เป็นผู้เล่นที่เก่ง เด่นทั้งรุกและรับ ไม่มีเสียงา่ยๆ เลย แต่ที่ต้องปรับคือรูปรา่ง
บางไปหน่อย ถ้ามีการสร้างเสริมกล้ามเน้ือให้แข็งแกรง่ก็จะดีมากข้ึน 
 
''หรัง่'' ณกรณ์ ใจสนุก ถือว่าเด่นเช่นเดียวกับอูทแมน เลน่ดีทั้งรุกและรับ พร้อมๆ กับผู้เล่นทั้ง ''
ชอป'' จิตรภณ โตเวโรจน์ และ ''อาร์ม'' ณัฐกานต์ เมืองบุญ โดย 4 คนน้ีน่าจะติดทีมชาติได้ใน
อนาคต มีทั้งความมุ่งม่ัน มีการพัฒนาที่ดีต่อเน่ือง 
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สําหรบั นิธวิิทย์ เศรษฐกุลจรัส และ ณัฐวฒุ ิแซ่ลิ้ม เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในระนาบเดียวกัน เพียงแต่
ยังต้องปรบัปรุงในความมุ่งม่ัน มีความฮึดเป็นพักๆ ทําให้การพัฒนาบางครั้งหยุดน่ิงไปบา้ง 
 
''เด็กพวกน้ีรูปร่างดี ก็อยากให้สมาคมฯ เอาไปต่อยอดได้เลย สมาคมฯ ก็เคยมาขอไปแข่งไทยแลนด์ 
โอเพ่น ที่จังหวัดภูเก็ต แต่พอดีชนกับเกมที่เด็กมีแข่งก็เลยไม่ได้ไป ผมอยากให้เอาไปขัดเกลา เพราะ
ซ้อมกับผมเห็นผลดี แต่นานๆ ไปก็อาจจะเบือ่ที่ต้องเจอกันซํ้าๆ ทุกวัน'' 
 
กีฬาปัญญาชนสนุก แต่ มศว แค่ตัวสอดแทรก มศว 
 
คือสถาบันระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีกีฬามหาวทิยาลัยเป็นทัวรน์าเมนต์สําคัญ อาจารย์ธงชาติยอมรับวา่
ไม่ง่ายที่จะไปถึงระดับเหรียญทอง เพราะหลายมหาวทิยาลัยเสริมทีมมาอย่างแข็งแกร่ง ทั้งตัว
นักศึกษาต่างชาติ ผู้เล่นทีมชาติ ตลอดจนไทยแลนด์ลีก ถ้วย ก มาอย่างเต็มสตรีม 
 
''เต็ง 1 ยังไงก็ต้องยกให้กับธุรกิจบณัฑิตย์ ที่คับค่ังทั้งตัวต่างประเทศ ตัวนอกตัวในฟูลทั้งทีมครบ
หมดทุกตําแหน่ง ถือวา่ยากที่ใครจะไปล้มเขาได้, ส่วนเต็ง 2 ก็คงเป็นมหาวิทยาลัยศรปีทมุ ซ่ึงเสริม
ทีมมาอย่างน่ากลัวในปีน้ี และฟูลทกุตําแหน่งเช่นกัน ส่วนเต็ง 3 ก็ต้องยกให้กับรามคําแหง มี
ปริญญาโทมาเล่นหลายคน อย่าง โจ เอตาเม่ เซนเตอร์ไฟฟ้าฯ คนเดียวก็หนักแล้ว ยงัมี กานต์ณัฐ 
เสมอใจ อีกด้วย ถือว่าฟูล ขณะที่เต็ง 4 เป็น ม.สยาม ซ่ึงมีนักบาสฯ เก่งๆ มาเรียนปริญญาโทถึง 
7-8 คน ของเรา มศว ถือว่าเป็นตัวสอดแทรก ถ้าการจับสลากไม่โชคร้ายจนเกินไปก็หวังที่จะเข้า 
4 ทีมสุดทา้ย สนุกครับกีฬามหาวทิยาลยัปีน้ี เช่ือว่าทุกทมีไม่อยากเจอเราหรอก เพราะเด็กฟิต
รับรองเจอแล้วเหน่ือยแน่นอน'' 
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น่ีคือเรื่องราวแห่งทีมวยัรุ่นทีร่้อนแรงแห่งยุค มีเด่นเป็นคนๆ แต่จุดเด่นหลักของทีมคือ ทีมเวิร์กที่
เล่นเป็นทีม และความแข็งแรง ความฟิตของพลังหนุ่มทีมี่อย่างเหลอืเฟือ นอกเหนือไปจากการเติม
ด้านจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ครบเครื่องของสถาบันศรนีครินทรวิโรฒแห่งน้ี 
คงมีความสนุก และเรื่องราวแหง่ความพลิกล็อก ซ่ึง มศว ได้สร้างข้ึนอย่างต่อเน่ืองในหลายๆ เกมที่
ผ่านมา 
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