พบกันเช่นเคยส�ำหรับหนังสือพิมพ์ฟตุ บอลปราการ เข้าสูฉ่ บับ
ที่ 3 ของปี พ.ศ.2556 กันแล้ว อากาศในช่วงนี้ก็ร้อนอบอ้าวแบบ
สุดๆ ยังไงแฟน นสพ. ทุกท่าน ก็รกั ษาสุขภาพ อย่าให้ ใจมันร้อนตาม
อากาศนะครับ
ส�ำหรับเนือ้ หาหนังสือพิมพ์ในฉบับเดือนมีนาคมนีก้ ม็ เี รือ่ งราว
หลากหลายเช่นเดิมนะครับ โดยเราหยิบยก หญิงแกร่งวงการกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ “ผอ.เหมีย่ ว” ชัญญาภัค สดุดี ผอ.ศูนย์ กกท.
จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นมาหน้า ฅนบนปก กับเรื่องราวเบื้องหลังค
วามส�ำเร็จของน้องๆ เยาวชน ที่ไปกวาดเหรียญทองในมหาสารคาม
เกมส์กลับมาสู่จังหวัด
นอกจากนี้ในฉบับยังมีเรือ่ งราวเด่นๆ รอให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้อา่ น
กับเรือ่ ง สมุทรปราการ แชมป์ชดุ ประวัตศิ าสตร์กฬี าเยาวชนแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 29, MAN OF THE MONTH “ตีนงู” เจษฎา ศรีจนั ทร์, นางฟ้า
ปราการจูเนียร์, ช็อปป้อมปราการ, อินเดีย หน้าโจร ทอล์ค ฯลฯ
ประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง ท่ า นที่ อ ยากจะเข้ า มาเป็ น สปอนเซอร์
สนับสนุนทีม หรือลงโฆษณากับสมุทรปราการเอฟซี สามารถติดต่อ
ฝ่ายสิทธิประโยชน์ของทางสโมสรฯ ได้ที่เบอร์ 081-556-6111
ส�ำหรับฉบับนีท้ างทีมงานหนังสือพิมพ์ฟตุ บอลปราการขอตัว
ลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับเดือนเมษายน สวัสดีครับ
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มาเริ่มจาก ช็อปป้อมปราการ ตั้งอยู่ ในศุนย์การค้าใจกลางเมือง อย่าง
“ป้อมปราก

อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง ที่คลาคล�่ำไปด้วยผู้คน ที่เดินกันควักไขว่หนาตาในทุกๆ วัน
โดยช็อปป้อมปราการ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ตรงด้านหน้าร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ซึ่ง
ตัวช็อปเห็นได้ชัด ด้วยสีสันฟ้า-ขาวสะดุดตา โดดเด่นมาแต่ ไกล ส�ำหรับสินค้าของ
ทางสโมสรฯ ก็มีมากมายหลาย ไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งขัน เสื้อซ้อม เสื้อโปโล ของที่
ระลึก ธงแลก สติ๊กเกอร์ ฯลฯ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นสินค้าระดับคุณภาพ จาก
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังเอาใจแฟนฟุตบอลประเทศ
อังกฤษ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล โดยมีมุมทีมดังทีมนี้อยู่ ในช็อปป้อมปราการให้แฟนๆ
ได้ถ่ายรูปด้วย
สโมสรยังคงเดินหน้าสูค่ วามเป็นมืออาชีพอย่างยัง่ ยืนด้วยการจัดจุดจ�ำหน่าย
สินค้าเพิม่ เติมเอาใจแฟนบอลป้อมปราการย่านศรีนครินทร์ โดยทีมเปิดจุดจ�ำหน่าย
สินค้าทีมสมุทรปราการเอฟซี ที่โลตัส พลัสมอลล์ ศรีนครินทร์ บริเวณชัน้ 2 ตรงข้าม
วัตสัน และล่าสุดทางสโมสรฯ ได้เดินหน้าเพิ่มช็อปที่โลตัส พลัสมอลล์ ศรีนครินทร์
อีกหนึ่งจุด โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง โดยวางตัวอยู่ที่ลานจอดรถในร่ม ฝั่งประดับยนต์
แฟนบอลท่านไหนอยู่โซนศรีนครินทร์ก็แวะเวียนไปเลือกซื้อสินค้ากันได้
ในส่วนของท่านใดไปชมไปเชียร์ทมี ถึงขอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
(สนามบางปลา) ในนัดเหย้าที่สมุทรปราการเอฟซี ลงท�ำการแข่งก็สามารถเลือกซือ้
สินค้าได้ที่บูธหน้าสนามแข่งขัน
นอกจากนี้ทีม “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ยังมีจุดจ�ำหน่ายสินค้า
ย่อยให้แฟนบอลไปเลือกซื้อสินค้าได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็น เอเชียสปอร์ต ที่อยู่
ตรงข้ามอิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง
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และฝั่งพระประแดง ก็มีร้าน เอฟซี สปอร์ต อยู่ตรงข้ามสุเหร่าดารอส
พระประแดงถัดแยก 8/6 ก่อนถึง 3 แยกพระประแดง สอบถามเส้นทางโทร. 081665-5085

กระตุ้นกระแสซื้อตั๋วปีกันแบบสุดๆ เมื่อทีมสมุทรปราการเอฟซี ร่วม
กับทาง ปิยะ-ซัน อินเตอร์กรุ๊ป ผู้สนับสนุนหลักของทีมในฤดูกาล 2013 นี้
จัดรางวัลให้แฟนบอลผู้ถือตั๋วปีได้ลุ้นกันในทุกๆ สัปดาห์ที่ “ป้อมปราการ”
ลงแข่งขันในนัดเหย้า ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการจับรางวัลแก่ผู้
โชคดีชุดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในนัดที่ลงแข่งขันที่สนามกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ (สนามบางปลา) พบทีมจันทบุรี เอฟซี
ซึง่ แม้จะรับรางวัลกลับบ้านไปเป็นทีเ่ รียบร้อยไปแล้ว แต่แฟนบอลทีถ่ อื

ตั๋วปีผู้ โชคดีทุกท่านจะยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่อีกครั้ง ในปลายฤดูกาลนี้ โดย
รางวัลใหญ่สุดคือ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า TTX จาก บริษัท เทพารักษ์
มอเตอร์ (1998) จ�ำกัด
ตั๋วปี “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี สามารถหาซื้อได้ที่ช็อป
สมุทรปราการเอฟซี อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง ชั้น 3, โลตัส พลัส มอลล์
ศรีนครินทร์ ชัน้ 1 และ2 หรือหน้าสนามแข่งขันในนัดเหย้าสมุทรปราการเอฟซี

ยังคงมีข่าวดีอย่างต่อเนื่องส�ำหรับทีม “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี
ทีมในลีกดิวิชั่น 2 โซนภาคกลางและตะวันออก โดยล่าสุดได้ บริษัท ฮาโก้ อิเล็คทริค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เข้ามาสนับสนุนทีมในฤดูกาลนี้
โดยคุณศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้อ�ำนวยการสโมสรฯ เผยว่า “ตอนนี้ทาง
ทีมสมุทรปราการเอฟซี ได้รับข่าวดี โดยมีบริษัทผู้จ�ำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
วงจรยักษ์ใหญ่ อย่างบริษัท ฮาโก้ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เข้ามาสนับสนุนทีม
ในฤดูกาล 2013 นี้ โดยคาดว่าจะมีเงินสนับสนุนเข้ามาอย่างน้อย 6 หลักแน่นอน”

บริษัท ฮาโก้ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดเป็นบริษัทจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้า โดยมีศูนย์กลางการผลิตในหลายประเทศ เช่น ออสเตรีย จีน เดนมาร์ก ฮ่องกง
ฯลฯ โดยได้รบั ความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาคุณภาพจากผูผ้ ลิตสินค้ารายใหญ่
ของโลก PC ELECTRIC Ges.m.b.H. ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ใน
ทวีปยุโรป และ T&J ELECTRICAL INTERNATIONAL LIMITED ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถน�ำเสนออุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร รวมสินค้ากว่า 5,000 รายการ
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“ผอ. เห

กกท.จังหวัดสมุทรป
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หมี่ยว” ชัญญาภัค สดุดี

ปราการ อิสตรีผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จกีฬาเมืองปากน�้ำ
ปรบมือดังๆ ให้กับความส�ำเร็จแบบจ�ำต้องได้ในการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ ที่ลงแข่งขันกีฬา
หาจ้าวเหรียญทองกันไปเมือ่ ช่วงปลายเดือน มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับ
น้องๆ เยาวชนตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดการคว้าเหรียญ
รางวัลรวม 77 เหรียญ จบในอันดับ 8 บนตารางยังไม่นอ้ ยหน้าจังหวัด
ไหนๆ ย�้ำชัดให้เห็นว่า น้องๆ เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการมีความ
สามารถในเชิงกีฬาไม่ด้อยกว่าจังหวัดไหนๆ หากได้รับการสนับสนุน
จากผู้ใหญ่ในจังหวัดอย่างจริงจัง
โดยหนึ่งในผู้ที่ควรได้รับเครดิตไปเต็มๆ คงจะหนีไม่พ้น หญิง
แกร่งในวงการกีฬาบ้านเรา “ผอ.เหมี่ยว” ชัญญาภัค สดุดี ผอ.ศูนย์
กกท.จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นทั้งผู้สนับสนุน และผลักดันกีฬาใน
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
กั บ ความส� ำ เร็ จ ของน้ อ งๆ เยาวชนที่ ไ ปแข่ ง ขั น กี ฬ าใน
มหาสารคามเกมส์ แล้วคว้า 77 เหรียญกลับมานั้น แบ่งเป็นเหรียญ
ทอง 22 เหรียญ เหรียญเงิน 25 เหรียญ และเหรียญทองแดง 30
เหรียญ นั้น ผอ.หญิง รู้สึกชื่นชมในความสามารถของน้องๆ ทุกคน
ที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสมุทรปราการ และแสดงให้เห็นว่า
จังหวัดสมุทรปราการเรา ก็มีความโดดเด่นในเชิงกีฬา
ผอ.ศูนย์ กกท. จังหวัดสมุทรปราการ เผยว่า “ต้องขอขอบ
คุณทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนในความส�ำเร็จที่จังหวัดสมุทรปราการได้รับใน
ครัง้ นี้ ซึง่ ความส�ำเร็จจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย หากขาดการร่วมมือทีด่ ี จาก
ทั้ง อบจ.สมุทรปราการ และการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โดยใน
กีฬาแห่งชาติครัง้ นี้ น้องๆ ทุกคนก็ได้สร้างชือ่ เสียงให้กบั จังหวัดเราใน

กีฬาหลากหลายประเภทไม่วา่ จะเป็น เรือพาย ทีเ่ ก็บเหรียญเป็นว่าเล่น
หรือจะเป็นกีฬาว่ายน�้ำที่ท�ำผลงานได้อย่างโดดเด่นไม่เสียชื่อเมือง
ปากน�้ำเจ้าพระยา”
“นอกจากนี้เรายังมีน้องๆ ที่มีความเป็นเป็นเลิศด้านกีฬาอื่นๆ
เช่น เทเบิลเทนนิส ที่เราก็คว้าไป 2 เหรียญทอง ในส่วนกีฬาประเภท
ต่อสู้จังหวัดเราก็ท�ำได้อย่างยอดเยี่ยม ไล่ตั้งแต่ คาราเต้โด, เทควัน
โด, มวยไทยสมัครเล่น, ยูโด และมวยปล�้ำ ที่เราท�ำได้ดีมีเหรียญติด
ไม้ติดมือกลับมาทั้งหมด”
“รวมถึงกีฬาใหม่ๆ อย่าง เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ เราก็สามารถ คว้า
เหรียญทองกลับมาได้ 1 เหรียญและในส่วนของกีฬายอดนิยม ไม่ว่า
จะเป็น ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, แฮนด์บอล และตะกร้อลอด
ห่วง น้องๆ ทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทีด่ ี และคว้าเหรียญรางวัล
สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดทั้งหมด”
โดย “ผอ.เหมี่ ย ว” เผยต่ อ ว่ า “ส� ำ หรั บ ความส� ำ เร็ จใน
มหาสารคามเกมส์ ทางสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ รวมถึ ง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ก็จะมีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกๆ คนที่ไปสร้าง
ชือ่ เสียงให้กบั จังหวัดสมุทรปราการ และหวังว่าน้องๆ เยาวชนนักกีฬา
ทุกๆ คนจะยังไม่ทงิ้ ความสามารถทีม่ ี รวมถึงต่อยอด ต่อไปในอนาคต
เพื่อก้าวขึ้นไปในสายกีฬาของตน เชื่อว่าในอนาคตคงมีน้องๆ ตัวแทน
จังหวัดสมุทรปราการ ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติ และสร้างชื่อเสียงในด้าน
กีฬาให้กับจังหวัดสมุทรปราการต่อไป” ผอ.ศูนย์ กกท.จังหวัด
สมุทรปราการ กล่าวทิ้งท้าย
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5 นัด 4 คะแนน คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมที่ลุ้นพื้นที่ ชปล. อย่างสมุทร
ปราการเอฟซี ถือว่าเป็นผลงานที่ผิดเป้าไปเยอะทีเดียว โดยสถานการณ์บน
ตารางคะแนนลีกโซนภาคกลางตะวันออก ดูจะห่างไกลจากจุดมุ่งหมายที่วาง
เอาไว้ ในช่วงก่อนจะเริ่มฤดูกาลค่อนข้างมากทีเดียว
หากแจงรายละเอียดลงไปในผลงานก่อนเข้าช่วงเดือนทีร่ อ้ นระอุทสี่ ดุ
ลงไปจะพบเพียงในนัดที่ เปิดบ้านชนะปลวกแดง เท่านัน้ ทีถ่ อื ว่าสอบผ่านทัง้ รูป
เกม และสกอร์ ที่แม้อาจจะเหมือนกับยิงเยอะเพราะชนะขาด 4-0 แต่หากยัง
พอเห็นจุดอ่อนของทีมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในจังหวะท�ำประตูที่ดูแล้ว ยัง
คงต้องปรับจูนกันอีกมาก
ในส่วนนัดอื่นๆ แม้ ในหลายๆ นัดรูปเกมอาจบอกได้ว่าน่าพอใจ แต่
เมื่อผลออกมาเป็นตรงกันข้ามก็สมควรที่จะต้องบอกว่า น่าผิดหวัง ไล่ตั้งแต่
บุกไปเสมอ กบินทร์ ยูไนเต็ด ทีมที่ในทุกฤดูกาล กว่าจะเก็บได้สกั แต้ม เรียกว่า
เหนื่อยหนัก แต่สมุทรปราการเอฟซี ก็ท�ำงามหน้าด้วยการบุกไปแชร์แต้มเสีย
เฉยๆ ด้วยรูปเกมที่ดูแล้วน่าละเหี่ยใจ
กับในนัดบุกไปแพ้ นครนายก เอฟซี หรือเมืองทองฯ บี คงต้องก้ม
หน้าก้มตา  รับสภาพแม้เกมจะดี แต่เมื่อ ผู้ตัดสิน ตราชั่งเอียง ก็คงไม่ต้อง
สืบให้ป่วยการ เมื่อทีมนครนายก เอฟซี ได้ประตูชัย จากจังหวะปัญหาอย่าง

8| หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 15 MAR 2013

ที่เราๆ ท่านๆ ทราบกันดีอยู่แล้ว จากนัดนี้ก็ท�ำให้เหล่าแข้งปราการถึงกับ
ช�้ำสุดใจกันไป เมื่อเสียคลีนชีทที่ท�ำมา 4 นัด พร้อมแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้ไป
หลังจากผิดหวังจากความพ่ายแพ้นัดแรกไป ก็ต้องมาเปิดสนาม
บางปลา เพื่อพบกับทีมหัวตารางอย่าง จันทบุรี เอฟซี ที่แม้จะโดนเฉือนชัยใน
นาทีสุดท้าย แต่ตลอดทั้งเกมต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพ ผู้เล่น
ของทั้งสองทีมสู้กันได้แบบถึงพริกถึงขิง แต่เมื่อฟุตบอลตัดสินกันที่การจบ
สกอร์ ก็ต้องก้มหน้าก้มตายอมรับว่า  ฝั่งทีมเยือนคมกว่า  และสมควรที่จะ
เป็นผู้ชนะในเกมนี้
ในนัดวันสิ้นเดือนมีนาคม ทีมยังช๊อตต่อเนื่อง ด้วยการบุกไปแพ้ ฉะเชิงเทรา 
เอฟซี ไปแบบผิดฝาผิดฟอร์ม กลับมาอีก
ภาพรวมจาก 5 นัดเดือนมีนาคม ทีมสะกดค�ำว่าชนะได้แค่ 1 ครั้ง
เสมออีก 1 ครั้ง และแพ้ติดต่อกันมานับจนถึงวันที่แพ้ฉะเชิงเทรา  ก็ 3 นัด
ติดต่อกันไปแล้ว เชื่อว่าตอนนี้ “ป้อมปราการ” ต้องส่องกระจกดูตัวเองเสีย
ใหม่ แล้วตั้งค�ำถามว่า ตอนนี้เราสู้เต็มที่หรือยัง
สมควรหรือยัง ที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง เพราะทีม “ป้อมปราการ”
สมุทรปราการเอฟซี ไม่ ใช่พวกขี้แพ้ ที่จะมานั่งยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ผิด
พลาดไป ในเมื่อหนทางยังอีกยาวไกล และมีคะแนนให้เราได้เก็บอีกมากมาย

ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างเกมที่เข้มข้นระหว่างทีมสมุทรปราการเอฟซี พบ
จันทบุรี เอฟซี โดยจังหวะนั้น “ตีนงู” เจษฎา ศรีจันทร์ อยู่ท่ามกลางวงล้อมแข้งทีมเยือนที่พร้อมรุมกิน
โต๊ะ ทันใดนัน้ แข้งร่างเล็กเจ้าของเสือ้ เบอร์ 30 ก็ทำ� การคลึงบอลหลอกล่อก่อนไขว้บอลกลับให้เพือ่ น ชนิด
แข้งจันทบุรี 3 -4 คนนัน้ ไม่ได้แม้กระทัง้ สัมผัสบอล เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลทีเ่ ข้าชมเกมในสนาม และ
นี่เป็นเพียงหนึ่งในลีลาลากเลื้อยครองบอลของแข้งรายนี้ ที่ท�ำให้เราๆ ท่านๆ ได้ทึ่งทุกครั้งที่สัมผัสบอล
ปีกร่างผอมหุ่นขอทานรายนี้ นับเป็นหนที่ 2 ที่เขาได้กลับมาสวมอาภร “ป้อมปราการ” สมุทรปราการ
เอฟซี หลังเคยสวมเสื้อ ฟ้า-ขาว ลงลากเลื้อยมาแล้วเมื่อ 2 ฤดูกาลก่อน แต่ต้องยอมรับว่าขุมก�ำลังเมื่อ
2 ปีก่อนของ “ป้อมปราการ” นั้นแน่นเปรี๊ยะจนมีที่ว่างให้ เจษ มีโอกาสลงโชว์ลีลาไม่มากนักเมื่อเจอแข้ง
อิมพอร์ต เมดอินเกาหลี อย่าง ฮัน ยุน ซู ขวางทางอยู่
ท�ำให้ ในฤดูกาลที่ผ่านมา เจษ ตัดสินใจย้ายทีมออกไปสู่ เซนทรัลราชสีห์ พร้อมๆ กับแข้งนักเตะ
ราชรี ทั้ง อ�ำพันยุทธ ตราชู และภาณุพงศ์ จันทร์แพง
และในปีนี้ เจ้าตัวกลับมาสู่อ้อมอก “ป้อมปราการ” อีกครั้ง แถมการกลับมาในครั้งนี้ เจษ ยังได้
รับความไว้วางใจจาก “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ที่เคยเล่นร่วมทีมกันมาเมื่อ 2 ปี มองเห็นถึงศักยภาพ
ที่เคยร่วมเล่นร่วมซ้อมมาด้วยกัน
ในการเป็นก�ำลังส�ำคัญในแนวรุกของทีม โดยเจษ ลงสนามเป็นตัวจริงให้ทีม “ป้อมปราการ”
สมุทรปราการเอฟซี ในลีกฤดูกาลนี้ครบทุกนัด
ซึ่งท�ำให้แข้งหุ่นขอทานเจ้าของฉายา “ตีนงู” ตอบแทนสโมสรฯ ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ทักษะ
ทีส่ ดุ ยอด บวกสไตล์การลากเลือ้ ยทีไ่ ปกับบอลได้ดี ชนิดเพือ่ นร่วมทีมต้องซูฮก แม้จะมีรา่ งกายทีค่ อ่ นข้าง
เล็ก แต่ทักษะการครองบอลที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าตัว ก็สามารถกลบจุดด้อยของ เจษ ลงได้
ในวัย 26 ปี กับโอกาสครั้งที่ 2 ของเจษฎา ศรีจันทร์ บนสีเสื้อ ฟ้า – ขาว ที่ดูเจ้าตัวจะเป็นที่ชื่น
ชอบของ “โค้ชเป็ด” ในการเป็นตัวเลือกแรกในแนวรุกฝั่งขวาของทีม เคียงคู่กับตัวรุกของทีม โดยเฉพาะ
“จรวดใบ้” อดิศักดิ์ คชเวช ที่ทั้งคู่ดูจะเป็นดูโอ้ ที่เข้าขารู้ ใจกันเป็นอย่างดี สอดประสานกันในแนวรุกทั้ง
ซ้าย ขวา ได้ดี
สมุทรปราการเอฟซี คงต้องลุ้นให้ “ตีนงู” เจษฎา ศรีจันทร์ พัฒนาฟอร์มให้ได้มากกว่านี้อีก
นิด เชื่อว่าจะเป็นก�ำลังหลักในแนวรุก “ป้อมปราการ” แห่งนี้ได้อีกหลายฤดูกาลทีเดียว
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ฟุตบอลเยาวช

ลังจากร้างราความส�ำเร็จมานาน 15 ปี ในที่สุดทีมฟุตบอลชายจังหวัด
สมุทรปราการ ก็สามารถกลับมาผงาดคว้าแชมป์ได้อย่างยิง่ ใหญ่ ในกีฬาเยาวชนแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ ที่พึ่งผ่านพ้นไปในช่วงเดือนมีนาคมนี้เอง โดย
เหรียญชนะเลิศที่ว่า เปรียบเสมือนเหรียญรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ก็ว่าได้
ส�ำหรับ แข้งเยาวชนเมืองปากน�้ำ  ยังใช้นักเตะทั้งหมดจากรั้วโรงเรียน
ราชวินติ บางแก้ว ทีเ่ ราๆ ท่านๆ ต่างทราบกันดี ว่านีค่ อื หนึง่ ในโรงเรียนหัวแถวทีผ่ ลิต
นักกีฬาชั้นเยี่ยมป้อนสู่วงการกีฬาอยู่อย่างสม�่ำเสมอ โดยทีมชุดประวัตศาสตร์นี้มี 3
ก�ำลังส�ำคัญ  คือ ผอ.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นายบุญชู หวิงปัด, โสภณ มหาบุญ
ผู้จัดการทีม และมี อาจารย์ศักดา สุขสวัสดิ์ เป็นเฮดโค้ชของทีม
ผลงานของน้องๆ เยาวชนเมืองปากน�้ำที่ไม่แพ้ ใครตลอดเส้นทางสู่แชมป์
นั้นทางจังหวัดสมุทรปราการ ถูกวางอยู่รวมกับ นครปฐม และนราธิวาส ในรอบแรก
นัดแรกสมุทรปราการ เอาชนะ นราธิวาส ไป 1-0 จากประตูชัยใน น.88 ของ
เกียรติศักดิ์ ธูปขุดทด
จากนั้นในเกมนัดที่ 2 สมุทรปราการ ยังเอาตัวรอดด้วยการเบียดชนะ
นครปฐม แบบมีเสียว 3-2 โดยที่พวกเขาน�ำก่อนถึง 3-0 และสามารถจบเป็นอันดับ
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1 ของสายที่ 3 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปพบกับกระดูกชิ้นโตอย่าง สุพรรณบุรี
แชมป์เก่า แต่พ่อค้าแข้งเมืองปากน�้ำ  ก็สามารถสู้ ได้อย่างสูสี และดุเดือด โดย 2
แข้งสุพรรณบุรี โดนใบแดงไล่ออกจากสนาม โดยเกมเกือบต้องยืดเยือ้ เมือ่ ท�ำอะไร
กันไม่ ได้ตลอดทัง้ เกม ก่อนจะเป็น กิตติศกั ดิ์ ธูปขุดทด ทีม่ าซัดโกงความตายในช่วง
ท้ายเกม น.92 ให้ทีมผ่านเข้ารอบรองฯ ได้ส�ำเร็จ
ในรอบรองชนะเลิศ สมุทรปราการ ต้องเจออีกด่านหิน ที่ว่ากันว่าเป็นเต็ง
แชมป์ในปีนี้อย่างจังหวัด บุรีรัมย์ ที่แข้งแต่ละรายล้วนดีกรีเพียบแปล้ เพราะผู้เล่น
ทั้งทีมมาจากอะคาเดมี่ของทีมดังไทยลีก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แบบยกชุด แถมกว่าครึ่ง
เคยผ่านการไปฝึกอบรมที่ประเทศอังกฤษ กับสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ มาแล้ว
รูปเกมในรอบรองฯ เป็นไปอย่างสุดมันส์ เมือ่ ทัง้ คูผ่ ลัดกันน�ำผลัดกันตีเสมอ
โดยทางสมุทรปราการได้ประตูขึ้นน�ำ  1-0 จาก จัตวา สุขตะกั่ว น.4 แต่นาทีถัดมา
เมธา ยอดชะรูด มาตีเสมอให้บุรีรัมย์ ได้เป็น 1-1 และขึ้นน�ำ  2-1 จาก ธนากร นิยม
วัน น.33 แต่สมุทรปราการมาตามตีเสมอ น.36 จาก ปารินทร์ ปัญญาโอภาส จบเกม
90 นาทีเสมอ 2-2 ต้องดวลจุดโทษ เป็นสมุทรปราการที่ยิงแม่นกว่าชนะไป 3-2 ผ่าน
เข้ารอบชิงด�ำได้ส�ำเร็จ
รอบชิงฯ สมุทรปราการ เจอจังหวัดชลบุรี คูต่ อ่ กรทีเ่ คยฟาดแข้งกันมาแล้ว
ในระดับภาค ที่ในรอบตัดเชือกเฉือน เชียงใหม่ มา 2-1 คูช่ งิ ฟุตบอลชายกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 นี้หลายฝ่ายยกให้เป็น “มวยถูกคู่” ที่เชื่อว่าจะเป็นเกมที่คู่คี่สูสี
แน่นอน
แต่ ผ ลงานในสนามหญ้ า กลั บ ไม่ เ ป็ น อย่ า งที่ ค าด เมื่ อ แข้ ง เยาวชน
สมุทรปราการ ระเบิดฟอร์มเปิดฉากปูพรมถล่มเอาชนะ ชลบุรี ไปแบบเหนือความ

ชนปากน�้ำ แจ้งเกิด

คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์

รายชือ่ แข้งเยาวชนเมืองปากน�ำ้
ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ให้กับวงการฟุตบอลบ้านเรา

คาดหมาย 3-0 จากการท�ำประตูของ ทัตเทพ เศรษฐทัตต์,
พงศกร น้อยโต และ อูซอลลี หมู่มาก พังคนละประตูพาทีม
สมุทรปราการ ผงาดคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 อย่าง
ยิง่ ใหญ่ หลังจากที่เคยคว้าแชมป์มาแล้ว ในกีฬาเยาวชนแห่ง
ชาติครัง้ ที่ 14 ที่ จ.อุดรธานี และนีค่ อื ความส�ำเร็จครัง้ ที่ 2 หลัง
จากให้รอคอยมานาน
แถมแข้งเยาวชนสมุทรปราการ ยังคว้ารางวัลพิเศษ
อีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ตกเป็นของ อ.
ศักดา สุขสวัสดิ์ ผู้เป็นกลจักรส�ำคัญให้กับทีมชุดนี้ และนัก
เตะดีเด่น ตกเป็นของ เกียรติศักดิ์ ธูปขุดทด ที่โดดเด่นกับ
ทีมตลอดทัวนาเมนต์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความส�ำเร็จแบบ
เบ็ดเสร็จของจังหวัด
สมุทรปราการ ในกีฬาฟุตบอล
เยาวชนแห่งชาติครั้งนี้
หลังสิ้นเสียงนกหวีดยาว ทาง อ.ศักดา สุขสวัสดิ์ เฮดโค้ช

สมุทรปราการ กล่าวว่า ‘’ต้องยกความดีความชอบให้กับเด็ก
ของเรา พวกเขาส่วนมากมาจาก ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ท�ำให้
เข้าขารู้ ใจกันเป็นอย่างดี แม้กอ่ นจะมาถึงรอบชิงฯ เราจะผ่าน
มาแบบหืดจับทุกนัด แต่ ในนัดชิงเราสามารถระเบิดฟอร์มได้
ดี ถือเป็นอีกหนึ่งความส�ำเร็จของทีม จ.สมุทรปราการ ในปี
นี้’’
“ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายบุญชู หวิงปัด ผอ.โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว ที่คอยเป็นธุระหาค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้นัก
ฟุตบอลทั้ง 75 คน ปีละไม่ต�่ำกว่า 2 ล้านบาท อย่างไรก็ดีเรา
ยังมีเรือ่ งทีน่ า่ เป็นห่วงคืออนาคตของเด็ก เพราะตอนนีย้ งั ไม่มี
สโมสรอาชีพใดเข้ามาเป็นพันธมิตรกับเรา จึงอยากชวนให้ผู้
ที่สนใจเข้ามาช่วยสานต่ออนาคตของเด็กเหล่านี้ รับรองนัก
เตะของเราทุกคนมีวินัย และมีฝีเท้าไม่แพ้ ใครแน่นอน” เฮด
โค้ชสมุทรปราการกล่าวทิ้งท้าย

ทั ต เทพ เศรษฐทั ต ต์ , จั ต วา สุ ข
ตะกั่ว, พงศกร น้อยโต, ปารินทร์
ปัญญาโอภาส, เกียรติศักดิ์ ธูปขุด
ทด, มนตรี ทองศรี, สถาพร เจน
รัมย์, ธนพงษ์ แก้วเฮือง, ธนากร นิต
ชิน, เอกพันธ์ อ่อนศรี, อัฎฐพร ชู
ประดิษฐ์, อูซอลลี หมู่มาก, นนทพร
สินรัตน์, วันจักรี มีช่วย, วงศธร แรง
ชัย, เอกวิทย์ สุขทอง, จตุรงค์ คงนุน่
ทั้งหมดนี้คือดาวรุ่งเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการที่รอวันจรัสแสง ใน
วงการลูกหนังไทย ในอนาคตอันใกล้
นี้อย่างแน่นอน
ขอบคุณข้อมูล และภาพ:
ข่าวสด, สยามกีฬา
www.mahasarakhamgames.com
www.buriramunited.com
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แข้งปากน�้ำ ลุยแดนเสือเหลือง

9 ชาติรว่ มฟาดแข้ง ลูกหนัง 7 คน

คาร์
ล
สเบอร์
ก
อินเตอร์เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์

แข้งปากน�ำ้ ลุยแดนเสือเหลือง 9 ชาติรว่ มฟาดแข้ง ลูกหนัง 7 คน คาร์ลส
เบอร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล ซ็อคเกอร์
“บิก๊ ออย” พูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ น�ำทัพ
นักเตะภายใต้ชื่อ สมุทรปราการ ไทยแลนด์ ร่วมเกมฟาดแข้งระดับชาติ ฟุตบอล 7
คน คาร์ลสเบอร์ก อินเตอร์เนชันแนล ซ็อคเกอร์ ครั้งที่ 14 ณ สนามปีนังสปอร์ต
คลับ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 2-3 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา
ศึกลูกหนัง 7 คน ที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 14 โดยมี Dr.Haji
Abdul Rahman Bin Haji Abbas ผู้น�ำรัฐปีนัง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ใน
ส่วนการแข่งขันครั้งนี้มี 9 ชาติเข้าร่วมได้แก่ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, จีน, สิงค์ โปร์,
มัลดีฟ, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, บรูไน และประเทศไทย รวม 44 ทีมแบ่งออกเป็น 2
ประเภท สมุทรปราการอยู่ ในกลุ่ม อายุ 35 ปี มี 20 ทีม 5 กลุ่ม ส่วน 45 ปี มี 24 ทีม
6 กลุม่ กติกาการแข่งขันส่งชือ่ ผูเ้ ล่นได้ 10 คน เปลีย่ นตัวได้ตลอด ใช้เวลาการแข่งขัน
ครึ่งละ 7 นาที
ทีมสมุทรปราการ น�ำโดย ปิยพันธ์ เต่าทอง ผูจ้ ดั การทีม พร้อมด้วยอดีตนัก
เตะราชนาวีสโมสร ประกอบด้วย สมบัติ มณีเนตร, เสกสรร ตรีเพชร, ประเสริฐ
ประดิษนิล, ผู้รักษาประตู ร.ท.ประจวบ หอมจรรยา, วิรุธ วิเชียรกุล ราชนาวีสโมสร
(สโมสรTOT), ต่อศักดิ์ ขันแก้ว, พงษ์สิริ ยะกัณฐะ อดีตเยาวชนทีมชาติไทย,           
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สายชล บุญส่ง อดีตสโมสรฮากก้า, วิรตั น์
ชัย ลิ้มวิไล อดีตทีมชาติฟุตซอล และ
สโมสรธนาคารกรุงเทพ, พ.ต.ท.ปริญญา
วงศ์กล้า และกฤษฎา อ่อนอรุณ
สรุปผลงานของทีม
สมุทรปราการ แม้จะไม่ผ่านเข้ารอบรอง
แต่ก็ฝากผลงานไว้อย่างน่าพอใจเมื่อทีม
สมุทรปราการ ได้รับเชิญเข้าร่วมการ
แข่ ง ขั น เป็ น ครั้ ง แรก และตลอดการ
แข่งขัน สมุทรปราการไม่พา่ ยให้ ใครเลย
ด้าน “บิก๊ ออย” พูลผล อัศวเหม
กล่าวถึงการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ว่า
“เป็นประสบการณ์ทดี่ ีโดยส่วนตัวพอใจ
กับผลที่ออกมา แม้จะมีเวลาเตรียมตัว
น้อยแต่เราไม่แพ้ทีมใด”
“ครั้งนี้เราส่งประเภทเดียว แต่
ในปีหน้าจะส่งทั้งสองประเภท 35 และ
45 ปี และยืนยันว่าจะน�ำรูปแบบการ
แข่งขันดังกล่าวมาจัดในจังหวัด
สมุ ท รปราการ เน้ น ที่ คุ ณ สมบั ติ ข อง
แต่ละทีมต้องมีภูมิล�ำเนาอยู่ ใน
สมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ร่วมการแข่งขัน ครั้งที่ 15 ที่รัฐปีนัง ตาม
แนวทางพัฒนากีฬาในจังหวัดเพื่อให้
ประชาชน ข้าราชการ หันมาใส่ ใจกับการ
ออกก�ำลังกายโดยเฉพาะผูอ้ ยู่ในวัย 35 ปี
ขึ้นไป ในท้องถิ่น สู่ระดับนานาชาติ เพื่อ
เสริ ม สร้ า งร่ า งกายให้ แข็ ง แรง และ
เป็ น การเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ ไ มตรี ระหว่ า ง
หน่วยงาน ต�ำรวจ ,อบต., ชุมชน และ
ประชาชน ต่อไป” นายกสมาคมกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการกล่าวปิดท้าย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ณ วัดชมนิมิตร อ.พระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ได้มพี ธิ ปี ระชุมเพลิง คุณพ่อสมนึก ยะกัณฐะ บิดา
“โค้ชเป็ด” พงษ์สริ ิ ยะกัณฐะ หัวหน้าผูฝ้ กึ สอนจังหวัดสมุทรปราการ โดย
มี นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง คุณนายอรุณกาญจน์  ไม้เกตุ ให้เกียรติ
ประธานในพิธี พร้อมกับคนในวงการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดนครนายก รวมถึงฝ่ายบริหาร ทีมงานสตาร์ฟโค้ช นักกีฬา แฟน
บอล “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี เข้าร่วมแสดงความอาลัยกับ
การสูญเสียของครอบครัว   ยะกัณฐะ ในครั้งนี้

ส�ำหรับคุณพ่อสมนึก ยะกัณฐะ เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2485 ก่อนท่านได้สมรสกับ คุณแม่บุญช่วย พวงมาลัย โดยมีบุตรชาย
ด้วยกันทั้งหมด 4 คน โดย “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ เป็นบุตรคนสุด
ท้อง โดยคุณพ่อสมนึก เป็นคนอัธยาสัยดี เป็นทีร่ กั ของครอบครัว ได้เสีย
ชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เสียชีวิตด้วยวัย 70 ปี
หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ ขอร่วมแสดงความเสียใจมา ณ
หน้ากระดาษนี้ด้วยครับ
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เตรียมพบกับ ACSP CLUB โฉมใหม่ ในธีมร่วมสมัย (Contemporary Style) เพื่อรองรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้
ปกครอง รวมถึงน้องๆ นักเรียน และบุคคลทัว่ ไป บนพืน้ ที่ โล่งโปร่ง สบาย เหมาะแก่การพบปะพูดคุย ตัง้ อยูท่ ี่ 419/1212
หมู่บ้านทิพวัล ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ติดกับประตูทางออก 3 ของ รร. อัสสัมชัญฯ)
นอกจากจะเป็น Meeting Place แล้ว ACSP CLUB ยังเป็นศูนย์ประสานงาน ระหว่างโรงเรียน และสโมสร เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา “นักกีฬาช้างเผือก” ของทางโรงเรียนเพื่อป้อนสู่จังหวัดต่อไป

ACSP CLUB คือ

สมาคมกี ฬ าโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ สมุ ท รปราการ
(ACSP CLUB) สมาคมของโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้น ถือเป็น
สมาคมน้องใหม่ ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปลายปี 2554 โดยมี
“ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์” ผู้อ�ำนวยการโรง
เรียนฯ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยทางสมาคม
กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ท�ำการจับมือ
เป็ น พั น ธมิ ต รกั บ สโมสรฟุ ต บอลจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาศักยภาพด้าน
กีฬาของนักเรียนในโรงเรียน โดยร่วมกันเปิดศูนย์พัฒนา
กีฬาฟุตบอลขึ้นที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพื่อ
ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงผลักดัน เยาวชนที่มีความ
สามารถในด้านกีฬาลูกหนังของโรงเรียนตั้งแต่รุ่นอายุ
12 ปีขึ้นไป เพื่อป้อนสู่ทีมสมุทรปราการเอฟซี ต่อไป ใน
โครงการ “นักกีฬาช้างเผือก” ซึง่ ถือเป็นก้าวส�ำคัญในการ
วางรากฐานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ACSP CLUB สู่การพัฒนาชุมชน

นอกจากจะผลั ก ดั น ในส่ ว นของการกี ฬ าอย่ า ง
จริงจังของทาง ACSP CLUB แล้ว ทางสโมสรฯ ยังมีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และชุมชนชาว
หมูบ่ า้ นทิพวัล ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ในส่วนของภูมิ
ทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหมูบา้ นทิพวัล 1 เพือ่ ให้
สังคมชุมชนชาวทิพวัลน่าอยู่อาศัยมากขึ้นในอนาคต โดย
ปัจจุบันอยู่ ในช่วงการก่อสร้าง เชื่อว่าแล้วเสร็จจะเป็นอีก
หนึ่งสถานที่พักผ่อนให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวทิพวัลอย่างยั่งยืน
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หากคุณเป็นแฟนบอล “ป้อมปราการ” เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักกลุ่ม “หิมะ” กบฏลูก
หนังทีม่ สี สี นั หลากหลายสะดุดตา ทีเ่ ป็นอีกหนึง่ กลุม่ ทีเ่ ป็นกลุม่ กองเชียร์สมุทรปราการเอฟซี ทีส่ สี นั
แสบทรวง ทั้งเสื้อผ้า และการกระท�ำ  ฉบับนี้เราจะไปพูดคุยกับ หนึ่งในแกนน�ำกลุ่ม หิมะ “ปินตู”
อัศวนี ปานเดย์ หนุ่มเลือดไทย สัญชาติอินเดีย และท�ำความรู้จักกับ หิมะ ให้มากขึ้นอีกขั้น
หนุ่มสัญชาติอินเดีย เท้าความให้ฟัง ถึงในช่วงที่เริ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในกองเชียร์ของทีม
ว่า “เคยดูบอลไทยมาบ้าง พวกทีม ท่าเรือ, ต�ำรวจ เราก็เริ่มมองหาทีมใกล้บ้าน โดยเจอข่าวทีม
สมุทรปราการเอฟซี พอดี หาข้อมูลเพิม่ เติมได้แล้ว เราก็ตรงมาทีช่ อ็ ปตรงข้ามโรงเรียนสตรีฯ พร้อม
เข้ามาซื้อเสื้อ และตั๋วปีทันที”
“ตอนแรกเรามีกลุ่มกองเชียร์ ประมาณ 10 คนได้ ตัวผมเองพลาดไปก็ 2 แมตช์แรก
หลังจากนั้นผมก็ติดตามทีมนี้มาตลอด” ถ้าถามว่าทีมนี้มีสเน่ห์ ตรงไหน เจ้าตัวบอกว่า “เป็นทีมที่
สู้ และมักพลิกกลับมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะในปีแรก” และนี่คือสิ่งที่ท�ำให้ “ปินตู” หลงใหล
กีฬาลูกหนัง เสพติดสมุทรปราการเอฟซีได้อย่างง่ายดาย
โดยในช่วงขวบปีแรกๆ นั้น “ปินตู” เป็นหนึ่งในพลังหลักที่ขับเคลื่อนกลุ่มแฟนบอล และ

ช่วยเหลือสโมสรฯ ในช่วงทีท่ มี เกือบต้องยุบ แม้ในปัจจุบนั บทบาทในกลุม่ ของแฟนบอลรุน่ เดอะ ราย
นี้จะลดน้อยถอยลง จะเน้นไปที่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น เจ้าตัวก็บอกว่า “ที่ถอยออกมาก็เพราะเราเคย
ท�ำมาทั้งหมดแล้ว ทุกวันนี้ก็มีภาระหน้าที่ ครอบครัว ที่ต้องรับผิดชอบ และดูแล ท�ำให้เราถอยห่าง
ออกมา แต่ผมก็ยังติดตามทีมอยู่เสมอแหละ”
กับค�ำถามที่ว่า หิมะ คืออะไร จุดประสงค์เพื่ออะไร อัศวนี ปานเดย์ หนึ่งในหัวโจก เผยว่า “เป็นก
ลุ่มที่ตั้งมาข�ำๆ ในกลุ่มแฟนบอลสมุทรปราการเอฟซี โดยเป็นทีมที่เกิดจากกลุ่มแฟนบอลกลุ่มหนึ่ง
ที่มีแนวคิดตรงกัน วิถีชีวิตคล้ายกัน เห็นพ้องกันที่จะเกิดเป็น หิมะ ขึ้น เพราะด้วยความฮาร์ดคอร์
และบ้าบิ่น ที่กลุ่มมี เวลาท�ำอะไรร่วมกับสโมสรฯ อาจท�ำให้คนเข้าใจผิด เราก็เลยตั้งกลุ่มของเรา
ขึ้นมาเฉพาะ แต่จุดก�ำเนิดก็จากกลุ่มแฟนบอลป้อมปราการนี่แหละ”
กับสถานการณ์ของทีมบนตารางคะแนนที่ไม่สดู้ นี กั ในปีนี้ แกนน�ำกลุม่ หิมะ มองว่า “มัน
ก็ขึ้นอยู่กับที่เราคาดหวังนะ โดยส่วนตัวปีนี้ไม่ได้หวังอะไร เมื่อดูจากตัวผู้เล่นของเราแล้ว แค่อย่า
ให้ดีกว่าปีที่แล้วก็พอ แต่ก็อยากให้ทีมพยายามเก็บนักเตะไว้ต่อยอดในฤดูกาลถัดไป เพราะมองว่า
หากเปลี่ยนทีมทุกปี ทีมก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนเสียที”

เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ทางทีม “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ได้รับ
เชิญไปออก รายการตะลุยแข้ง D2 บนช่อง SMMTV สื่อกีฬาชั้นน�ำของเมืองไทย
สมุทรปราการเอฟซี ได้พาทีมผูบ้ ริหารน�ำโดย ผูอ้ ำ� นวยการสโมสรฯ ศิรภิ สั สร
ปิยนันทวารินทร์, ผู้จัดการทีม จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา และผู้ก่อตั้งสโมสรฯ พีรพัฒน์
ถานิตย์ นอกจากนี้ยังมี “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ เฮดโค้ชสมุทรปราการเอฟซี และ
2 นักเตะ วัชระ แป้นชู, เด็คโป้ วูบุยบี้ รวมถึงมีกลุ่มแฟนบอลป้อมปราการฟ้า – ขาว ไป
ร่วมสร้างสีสันด้วย
บรรยากาศในช่วงถ่ายทอดเป็นไปอย่างเป็นกันเอง โดยมีการพูดถึง ความ
พร้อม ทิศทาง รวมถึงเป้าหมายของ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ในฤดูกาล
2013 นี้
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ที่ลานอเนกประสงค์ริมเขื่อนหน้าเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาคมผู้
สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปี ด้านนายคเณศ กมล
พันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าทุกวันที่ 2 มีนาคม
ของทุกปีถือเป็นวันฉลองการก่อตั้งสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมี
ผู้สื่อข่าว-สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด ที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการรวมตัวกัน
ตั้งสมาคมฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
โดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.51 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางในการสัมมนาแลกเปลี่ยนและ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อให้ถูกต้องเป็นในทิศทาง
เดียวกัน อีกทัง้ เป็นศูนย์กลางรับข่าวประชาสัมพันธ์ขา่ วสารและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาจังหวัด ที่ก�ำลังเติบโตแบบก้าวกระโดด อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
จะได้รับทราบข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ อีกด้วย โดยปัจจุบันมีสมาชิกสามัญที่เป็นผู้สื่อข่าวทั้ง
ส่วนกลาง และท้องถิ่นในจังหวัดทุกแขนง รวม 50 คน และสมาชิกวิสามัญเป็น
พลังจิตอาสาแจ้งข่าวสารและร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สาธารณกุศลและสังคม
อีก 200 คน
ส�ำหรับการจัดงานครบรอบ 4 ปี ของสมาคมผู้สื่อข่าวปีนี้ ได้ก�ำหนดรูป
แบบงานเป็นสไตล์คนั ทรี COWBOY NIGHT เหมือนกับทุกปีทผี่ า่ นมา โดยผูส้ นใจ
ร่วมงานขอความร่วมมือแต่งกายแบบคาวบอยและคาวเกิรล์ ย้อนยุคมีการแสดง
และดนตรีสไตล์คันทรี ให้ชมตลอดงาน
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“สมุ ท รปราการ เอฟเอคั พ 2012” ศึ ก          
ฟุตบอลเพื่อชาวจังหวัดสมุทรปราการ โดย คุณพูล
ผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
และคุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ งวดเข้าสู่การแข่งขันในนัด
สุดท้าย
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม ได้มีการแข่งขันใน
รอบชิงชนะเลิศในรุน่ เยาวชน ณ สนามฟุตบอลบ้านคุณ
พูลผล อัศวเหม เป็นการพบกันระหว่างทีมตัวแทน ฝั่ง
พระประแดง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบทีม โรงเรียน   
นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งเป็น
ทีมตัวแทนในเขตอ�ำเภอบางบ่อ
ผลเป็นทีมฝัง่ บางบ่อท�ำได้ดกี ว่าเอาชนะ ไปได้
6-1 คว้าแชมป์รุ่นเล็กไปครอง โดยดาวซัลโว ประจ�ำ
ทัวนาเมนต์ตกเป็นของ “น้องฟร๊องซ์” ปิยวัฒน์ ภวัตร
วรเศรษฐ์ ที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหนือเพื่อนร่วมรุ่น
โดยมี คุณชวลิต เติมปรีดา กรรมการบริหาร
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนคุณพูล
ผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
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ลให้กบั ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ รวม

ถึงดาวซัลโวประจ�ำรายการด้วย
ส�ำหรับการแข่งขันฟุตบอล “สมุทรปราการ
เอฟเอคั พ 2012” จั ด ขึ้ น โดยสมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับ
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทร ปราการ และ
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เอฟซี เพื่อเป็นการสร้างกระแสกีฬา      ฟุตบอล
ในจังหวัดสมุทรปราการให้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ชาว
สมุทรปราการได้มีส่วนร่วมกับกีฬาฟุตบอลยิ่งขึ้น
โดยวัตถุประสงค์หลักการแข่งขัน ฟุตบอล
“สมุทรปราการ เอฟเอคัพ 2012” ก็เพื่อ ส่งเสริม
สนับสนุน และปลูกจิตส�ำนึก ให้เยาวชน และประชาชน
ชาวจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ได้ เ ล่ น กี ฬ า และออก
ก�ำลังกาย พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการเล่น อย่างมือ
อาชีพ และพัฒนาฝีมือยิ่งๆ ขึ้นไป และยังใช้ เวลา
ว่ า งให้ เ กิ ด ประโยชน์ ห ่ า งไกลยาเสพติ ด อี ก ทั้ ง ยั ง
สร้ า งความภาคภู มิ ใจให้ แ ก่ ป ระชาชนชาวจั ง หวั ด              
สมุทรปราการที่จังหวัดได้มีการแข่งขัน ฟุตบอลที่มี
มาตรฐาน

ในช่วงเดือนกลางเดือนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหากท่านผู้อ่าน
ชื่นชอบกีฬาอยู่บ้างคงจะพอทราบว่า มีทัวร์นาเมนต์ ใหญ่ของน้องๆ เยาวชน ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ โดยในพื้นที่หน้ากระดาษ
นีเ้ ราจะมาพูดถึง ทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีเ่ ป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ไปแข่งขัน
ในรอบสุดท้ายกัน
ส�ำหรับทีมนักตบเยาวชนสาวสมุทรปราการ โดย “น้าเถียร” สเถียร
สระทองหน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่จัดเอาผู้เล่นจากระดับวอลเลย์บอลไทยลีกสโมสร
SEC-Transformer สมุทรปราการ น�ำโดยซ้ายสังหาร “น้องฟิลม์ ” สินนี าฏ โพธิเ์ จริญ,
กนกพร พันไธสง, ดวงกมล หงวนสง่า และมณีรัตน์ ต่างศรี บวกกับนักตบสาวดาว
รุ่งจากรั้วโรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ ที่ “น้าเถียร” ค่อนข้างคุ้นเคยกับนัก
กีฬาทุกๆ คนเป็นอย่างดี เพราะฝึกสอนมากับมือทุกคน เรียกได้ว่าจุดแข็งของทีม
นักตบเยาวชนสาวสมุทรปราการ อยู่ที่ความเข้าขารู้ ใจ
ในทัวร์นาเมนต์นี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิงสมุทรปราการ อยู่ ในสาย ก ร่วมกับ
นครราชสีมา, ลพบุรี, มหาสารคาม(เจ้าภาพ) และก�ำแพงเพชร และสามารถเอาตัว
รอดผ่านเข้าสู่รอบ 2 ได้ โดยเข้าเป็นที่ 2 เก็บแต้มได้ 8 จาก 12 แต้มเต็ม ตามหลัง
ลพบุรี เข้ารอบต่อไป
รอบ 2 นักตบสาวนางฟ้าจูเนียร์ จะต้องพบกับ ขอนแก่น อดีตแชมป์เมื่อ 2
ปีก่อน แล้วก็เป็นฝั่งสมุทรปราการ ที่เรียกได้ว่าเป็นทีมที่กลายเป็นขวัญชาว

มหาสารคาม ก็สามารถล้มช้างเอาชนะ
อดีตแชมป์ ไปแบบสนุก คว้าเหรียญ
ทองแดงไว้ ในมือเรียบร้อย
รอบรองชนะเลิ ศ “นางฟ้ า
ปราการจูเนียร์” ต้องพบกับ กรุงเทพ เต็ง
แชมป์ทอี่ ดุ มไปด้วยนักตบระดับประเทศ

แล้ ว ก็ เ ป็ น ฝั ่ ง กทม. ที่ เ อาชนะที ม
“นางฟ้าปราการจูเนียร์” ไปหยุดเส้นทาง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 ไว้เพียง
อันดับ 3 ร่วมกับลพบุรี ในส่วนของทีม
อันดับหนึ่งเป็น กรุงเทพ ที่ชนะ นนทบุรี
คว้าแชมป์ได้ส�ำเร็จ
“น้าเถียร” สเถียร สระทองหน
หั ว หน้ า ผู ้ ฝ ึ ก สอน “นางฟ้ า ปราการ
จูเนียร์” ค่อนข้างพอใจลูกทีมทุกคน ที่
ท�ำหน้าที่กันได้ดี โดยเฉพาะ “น้องฟิล์ม”
สินีนาฏ โพธิ์เจริญ ที่โชว์ผลงานได้ โดด
เด่น และเรียกเสียงเชียร์จากแฟนกีฬา
ลูกยางชาวมหาสารคามได้ ในทุกนัดการ
แข่งขัน จนกลายเป็นดาวเด่นประจ�ำ
รายการ ด้วยลีลาการเล่นทีเ่ รียกเสียงฮือ
ฮาได้ ในทุกๆ จังหวะ จนแฟนกีฬาลูกยาง
ป้องปากเม้าว่า สาวน้อยร่างบางรายนี้
แบกทีมสมุทรปราการไว้ ด้วยมือซ้ายข้าง
เดียว  ...และนี่คือบทสรุปของ “นางฟ้า
ปราการจูเนียร์” แม้ ไม่ถึงแชมป์แต่ก็
ท�ำได้เกินเป้าหมาย กับอันดับ 3 ในศึก
มหาสารคามเกมส์
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