
 

 

 ขา่วประชาสมัพนัธ ์
 

4 เยาวชนนักเตะ จากยามาโอกะ ฮานาซากะ ฟตุบอล อะคาเดม่ี เตรียมก้าวไปเป็น 
นักฟตุบอลอาชีพ ในโครงการสนับสนุนทางวิชาการและฟตุบอลเพ่ือเยาวชนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มร.ฮิโรอากิ โมริชิมะ (ประธานสโมสรเซเรโซ โอซาก้า), มร.โนบโุยชิ ฟจิูตะ (ผู้อ านวยการมลูนิธิยามาโอกะ ฮานาซากะ), 
นายสรุชยั จตรุภทัรพงศ ์(ผู้อ านวยการสโมสรบีจี ปทุม ยไูนเตด็) ถ่ายภาพร่วมกบั 4 นักฟตุบอลเยาวชน ได้แก่  

นายภทัรายทุ โนรี, นายพงศร์วิช จนัทวงษ์, นายธนินท์ เกียรติเลิศธรรม, นายตะวนั โคตรสโุพธ์ิ (เรียงจากซ้ายไปขวา) 



 

 

ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี ่(YAMAOKA HANASAKA FOOTBALL ACADEMY) กอ่ตัง้โดย บรษิทั 
ยนัมา่ร ์ประเทศไทย บางกอกกล๊าส กรุ๊ป สโมสรบจี ีปทมุ ยไูนเตด็ และสโมสรเซเรโซ โอซากา้ ทมีฟุตบอล
อนัดบัตน้ในเจลกี ญีปุ่่ น และเป็นพนัธมติรลกูหนงัของทมีบจี ีมวีตัถุประสงคใ์นการฝึกฝนเยาวชนไทยทีร่กัและ
สนใจในกฬีาฟุตบอล แต่ขาดแคลนโอกาสและทนุทรพัยใ์นการฝึกฝนรวมถงึในเรือ่งของการศกึษาเล่าเรยีน ให้
ไดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน เพือ่สรา้งโอกาสในการกา้วไปสูน่กัฟุตบอลอาชพี ควบคูไ่ปกบัการศกึษาอยา่ง
ต่อเนื่องและชว่ยสนบัสนุนการยกระดบักฬีาฟุตบอลในประเทศไทยอกีดว้ย 
 
“ผมไดเ้หน็การพฒันาของเยาวชน ใหพ้วกเขาไดท้ าสิง่ทีเ่ขารกั ชว่ยสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหพ้วกเขาได้
พฒันาศกัยภาพในตวัเอง และสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของ มร.ยามาโอกะ ผูก้อ่ตัง้มลูนิธฯิ โดยพวกเราหวงัว่า
จะสามารถชว่ยเหลอื และสนบัสนุนการสานฝันเดก็ไทยต่อไปในอนาคต” มร.โนบุโยช ิฟูจติะ ผูอ้ านวยการมลูนิธิ
ยามาโอกะ ฮานาซากะ กล่าว  
 
ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี ่เริม่ตน้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2559 และไดถ้กูพฒันาอยา่งต่อเนื่องเพือ่ใหก้า้วสู่
เป้าหมายในการเป็นสถาบนัฟุตบอลอะคาเดมีร่ะดบัพรเีมีย่ม ในประเทศไทย ซึง่ในปัจจุบนัยามาโอกะ ฮานาซา
กะ อะคาเดมี ่ถอืเป็นหนึ่งในทมีเยาวชนสโมสรไทยทีม่ผีลงานอนัโดดเดน่ มกีารพฒันาฝีมอือยา่งเป็นระบบและมี
มาตรฐาน โดยการฝึกซอ้มรว่มกบันกัเตะอาชพีอยา่ง บางกอกกล๊าส กรุ๊ป สโมสรบจี ีปทมุ ยไูนเตด็ และ ทมี
สโมสรเซเรโซ โอซากา้ ทมีฟุตบอลอนัดบัตน้ในเจลกี ในประเทศญีปุ่่ น 
 
“ทางสโมสรบจี ีปทมุ ยไูนเตด็ รูส้กึยนิดแีละเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ในการมสีว่นรว่มพฒันาทกัษะของน้อง ๆ 
เยาวชนใน ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี ่ซึง่ตอนนี้กเ็หน็ไดช้ดัว่าพวกเขามทีกัษะการเล่น และเทคนิคต่าง ๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ และน่าจะพฒันาใหเ้ป็นทมีระดบัโลก ตามทีพ่วกเขาหวงัไวไ้ดใ้นอนาคต  ซึง่การสนบัสนุนในครัง้
นี้มไิดจ้ ากดัอยูเ่พยีงกฬีาฟุตบอล แต่หมายรวมไปถงึการศกึษา ทกัษะทางภาษา อปุกรณ์การฝึกซอ้ม และ
สถานที ่ซึง่ลว้นมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรบันกัฟุตบอลเยาวชน” นายสรุชยั จตุรภทัรพงศ ์ผูอ้ านวยการสโมสร
บจี ีปทมุ ยไูนเตด็ กล่าว 
 
โดยสโมสรบจี ีปทมุ ยไูนเตด็ บรหิารงานโดย บรษิทับจีเีอฟซ ีจ ากดั ภายใตบ้างกอกกล๊าส กรุ๊ป ผูน้ า
อตุสาหกรรมการผลติแกว้และบรรจภุณัฑ ์ทีม่กี าลงัการผลติทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและอาเซยีน หลงัจากได้
เขา้ซือ้ทมีจากสโมสรฟุตบอลธนาคารกรงุไทย เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ซึง่ทางบรษิทั ยนัมา่รไ์ดใ้หก้ารสนบัสนุนสโมสร
บจี ีปทมุ ยไูนเตด็ มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 
 
อกีหนึ่งทมีทีส่ าคญัในการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะของกลุ่มเยาวชน ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี ่กค็อื ทมี
เซเรโซ โอซากา้ ซึง่เป็นหนึ่งในทมีฟุตบอลเจลกี ของประเทศญีปุ่่ น โดยค าว่า เซเรโซ ในภาษาสเปน มี
ความหมายว่า ดอกซากรุะ ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าเมอืงโอซากา้ ซึง่เซเรโซ โอซากา้ ไดเ้ปิดกจิกรรมฟุตบอลคลนิิก



 

 

ส าหรบัเยาวชนไทย ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาตอนตน้  โดยในปี 2561 ทีผ่า่นมา มนีกัเรยีนเขา้
รว่มมากกว่า 200 คน    
 
“ผมชืน่ชอบกฬีาฟุตบอลมาตัง้แต่เดก็ ๆ ท าใหเ้ขา้ใจดวี่าการทีเ่ดก็คนนึงไดท้ าในสิง่ทีร่กั เดนิไปตามเสน้ทางที่
ฝันไว ้มนัคอืสิง่วเิศษทีส่ดุ ผมจงึรูส้กึยนิดแีละปลืม้ปิตเิป็นอยา่งยิง่กบัการทีท่มีเซเรโซ โอซากา้ไดม้สีว่นชว่ยใน
การสนบัสนุน การตามหาความฝันของเดก็ ๆ เหล่านี้ ซึง่จากการฝึกซอ้ม แลกเปลีย่นประสบการณ์ทีผ่า่นมา ผม
มองเหน็ว่าเยาวชนเหล่านี้มแีววทางดา้นกฬีาฟุตบอลเป็นอยา่งมาก จงึอยากใหโ้ครงการและการสนบัสนุนด ีๆ 
เชน่นี้ไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง” มร.ฮโิรอาก ิโมรชิมิะ ประธานสโมสรเซเรโซ โอซากา้ กล่าว 
 
โดยความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้กบัเหล่าเยาวชนใน ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี ่ในชว่ง 4 ปีทีผ่า่นมา ไดแ้ก ่การ
ทีม่นีกัเรยีนจ านวน 16 คนจะส าเรจ็การศกึษาจากอะคาเดมี ่ในเดอืนมนีาคม 2562 มนีกัเรยีน 4 คนไดเ้ซน็ต์
สญัญาเป็นนกัฟุตบอลอาชพี และมนีกัเรยีน 2 คน ไดร้บัการเซน็ตส์ญัญากบัสโมสรเซเรโซ โอซากา้ ซึง่
ความส าเรจ็ในครัง้นี้น ามาซึง่ความปลาบปลืม้ใหก้บักลุ่มเยาวชน โคช้ผูฝึ้กสอน ครอบครวัของเยาวชน รวมทัง้
ผูส้นบัสนุนทกุฝ่ายอนัไดแ้ก่ มลูนิธ ิยามาโอกะ บรษิทั ยนัมา่ร ์ประเทศไทย บางกอกกล๊าส กรุ๊ป สโมสรบจี ีปทมุ 
ยไูนเตด็ และสโมสรเซเรโซ โอซากา้ ซึง่พนัธมติรของ ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี ่ทัง้หมดนี้ได้
ตัง้เป้าหมายรว่มกนั คอื การรว่มพฒันาและสรา้งความหวงัใหก้บัวงการฟุตบอลไทยต่อไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
 
ในโอกาสนี้ ไดจ้ดัการแขง่ขนัฟุตบอลนดัพเิศษ ระหว่างทมีบจี ีปทมุ ยไูนเตด็ พบกบั ทมีเซเรโซ โอซากา้ ใน
ฐานะพนัธมติรทีร่ว่มมอืสนบัสนุนกฬีาฟุตบอลเพือ่เยาวชนมาดว้ยกนั ณ สนามลโีอ สเตเดีย้ม ในวนัที ่30 
มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. อกีดว้ย  
 
เกีย่วกบั YANMAR S.P. 
บรษิทั YANMAR S.P. เริม่ตน้ธรุกจิในประเทศไทยดว้ยการจ าหน่ายเครื่องยนตด์เีซลขนาดเลก็ เมื่อปี พ.ศ. 2521 จวบ
จนปัจจุบนัไดด้ าเนินธุรกจิประกอบและจดัจ าหน่ายเครื่องจกัรกลการเกษตร อาท ิเครื่องยนตด์เีซลอเนกประสงคข์นาด
เลก็ รถไถเดนิตาม แทรกเตอร ์รถด านา รถเกีย่วนวดและรถตดัออ้ย รวมทัง้เครื่องจกัรส าหรบัภาคอุตสาหกรรม อาท ิรถ
ขดุขนาดเลก็และขนาดใหญ่ โดยมผีูแ้ทนจ าหน่ายพรอ้มศนูยบ์รกิารทัว่ประเทศ และมบีรษิทัในเครอืใหบ้รกิารสนิเชื่อดา้น
การเกษตร คอืบรษิทั YANMAR CAPITAL (THAILAND) จ ากดั 
 
เกีย่วกบับรษิทั ยนัม่าร ์จ ากดั 
ยนัม่ารก์่อตัง้ขึน้ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ นเมื่อปี พ.ศ. 2455 เป็นบรษิทัแรกทีป่ระสบความส าเรจ็ในการผลติ
เครื่องยนตด์เีซลขนาดเลก็ในปี พ. ศ. 2476 ในขณะนัน้มกีารจ าหน่ายเครื่องยนตด์เีซลเป็นสนิคา้หลกั และต่อมาจงึได้
ขยายรปูแบบของผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง  มกีารเพิม่คุณภาพการบรกิาร และพฒันาความเชีย่วชาญในฐานะผูผ้ลติ
เครื่องมอือุตสาหกรรมแบบครบวงจร รวมทัง้เป็นผูผ้ลติเครื่องยนตท์ัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ เครื่องจกัรกลการเกษตร



 

 

และอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ก่อสรา้งและระบบพลงังาน เครื่องยนตด์า้นการประมง เครื่องจกัรกล และชิน้สว่น
เครื่องจกัรกล ยนัม่ารไ์ดข้ยายธุรกจิไปครอบคลุมทัง้เจด็ทวปีทัว่โลก ยนัม่ารม์พีนัธกจิหลกัในการด าเนินธุรกจิ คอื  "การ
ท างานร่วมกนัอย่างกลมกลนืและเป็นหนึ่งเดยีวกบัธรรมชาต ิช่วยแบ่งเบาปัญหาการผลติอาหารและการน าไปใชข้อง
พลงังาน การมสีว่นร่วมในสงัคมทีน่ าไปสูว่ถิกีารด าเนินชวีติอนัรุง่เรอืงในอนาคต" และมจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งสงัคมการรี
ไซเคลิทรพัยากร "เพื่ออนาคตทีย่ ัง่ยนื" ในฐานะผูด้ าเนินธุรกจิบน "พืน้ดนิ" "ทอ้งทะเล"และ "ในสงัคมเมอืง" 
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการ : https://www.yanmar.com/global/ 
 
เกีย่วกบัมลูนธิยิามาโอกะ 
มลูนิธยิามาโอกะ (YSF) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2493 โดย มร.ยามาโอกะ มาโกะคจิ ิผูก้่อตัง้กลุ่มบรษิทัยนัม่าร ์ดว้ยการใช้
เงนิทุนสว่นตวัในการสนบัสนุนสง่เสรมิความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศและสนัตภิาพในโลก โดยใหก้ารสนบัสนุนดา้น
การศกึษาของเยาวชน การช่วยเหลอืของมลูนธิไิดถู้กขยายไปยงัทัว่โลก ซึง่ประเทศไทยคอืหนึ่งในนัน้ 
 
 
 
 
 
 
  

 
สอบถามขอ้มลู กรุณาตดิต่อ:  
บรษิทัเวกเตอร ์กรุ๊ป จ ากดั  

คุณวรจรรย ์ทุมมานนท ์หรอืคุณวชัรยีา เจรญิชเูกยีรตกิจิ 
โทร. 02-045-5164 / 081-7200-221 

info-th@vectorinc.co.jp  
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