


	 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่	นสพ.ฟุตบอลปราการ	ในฉบับที่	16	

ท่ามกลางอากาศทีร้่อนอบอ้าวชวนเหงือ่ไหลไคลย้อย	ยงัไงไปไหนมา

ไหนพกร่มหลบร้อนก็น่าจะดีนะครับ

	 มาเข้าเรื่องกับเนื้อหาในฉบับเดือนเมษายนกันเลยดีกว่า	 โดย

ฉบับนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเดิม	กับฅนบนปก	“แม่นงค์”	พัทธ์

ธมน	แตงอ่อน	รองประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	

	 สมุทรปราการเอฟซี	อคาเดมี,	อนาคตนางฟ้าปราการ?,	ทีม

งานป้อมปราการลดน�า้ด�าหวัผู้ใหญ่,	ค�าว่าใจ	หาได้จากชายคนนี	้บรุษุ

แห่งป้อมปราการ	กับเรื่องราวของพี่มหา

	 นอกจากนี้ในฉบบัยงัมเีรือ่งราวน่าสนใจ	รอท่านผูอ่้าน	อยูอ่กี

มากมาย	

	 ฝากประชาสัมพันธ์ถึงท่านที่อยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์

สนบัสนนุทีม	หรอืลงโฆษณากบัสมทุรปราการเอฟซี	สามารถติดต่อ

ฝ่ายสิทธิประโยชน์ของทางสโมสรฯ	ได้ที่เบอร์	081-556-6111

	 เกริน่น�ามาพอสมควร	กข็อตวัลาไปก่อน	พบกนัใหม่ฉบบัหน้า	

สวัสดีครับ

ช็อปสมุทรปราการเอฟซี	 	 หน้า	4

ฅนบนปก	 	 	 	 	 หน้า	6

MAN	OF	THE	MONTH		 	 หน้า	9

สมุทรปราการเอฟซี	อคาเดมี่	 หน้า	10

ป้อมปราการ	สืบสานสงกรานต์	หน้า	13

ACSP	CORNER	 	 	 	 หน้า	14

“พี่มหา”	 	 	 	 	 	 หน้า	16

สร้างแข้งเลือดสมุทรปราการ	 หน้า	17

ป้อมปราการจับมือบางจาก		 หน้า	18

น้าเถียร	กับ	นางฟ้าปราการ	 หน้า	19
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	 มาเร่ิมจาก	 ช็อปป้อมปราการ	 ต้ังอยู่ในศุนย์การค้าใจกลางเมือง	 อย่าง	

อิมพีเรียล	เวิลด์	ส�าโรง	ที่คลาคล�่าไปด้วยผู้คน	ที่เดินกันควักไขว่หนาตาในทุกๆ	วัน	

โดยช็อปป้อมปราการ	ตั้งอยู่บริเวณชั้น	3	ตรงด้านหน้าร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์	ซึ่ง

ตัวช็อปเห็นได้ชัด	 ด้วยสีสันฟ้า-ขาวสะดุดตา	 โดดเด่นมาแต่ไกล	ส�าหรับสินค้าของ

ทางสโมสรฯ	ก็มีมากมายหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งขัน	 เสื้อซ้อม	 เสื้อโปโล	ของที่

ระลึก	ธงแลก	สต๊ิกเกอร์	ฯลฯ	ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นสินค้าระดับคุณภาพ	จาก

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	 นอกจากนี้ยังเอาใจแฟนฟุตบอลประเทศ

อังกฤษ	“หงส์แดง”	ลิเวอร์พูล	โดยมีมุมทีมดังทีมนี้อยู่ในช็อปป้อมปราการให้แฟนๆ	

ได้ถ่ายรูปด้วย

	 สโมสรยังคงเดินหน้าสู่ความเป็นมืออาชพีอย่างย่ังยืนด้วยการจัดจุดจ�าหน่าย

สินค้าเพ่ิมเติมเอาใจแฟนบอลป้อมปราการย่านศรีนครนิทร์	โดยทมีเปิดจุดจ�าหน่าย

สินค้าทมีสมุทรปราการเอฟซี	ที่โลตัส	พลัสมอลล์	ศรีนครนิทร์	บริเวณชัน้	2	ตรงข้าม

วัตสัน	และล่าสุดทางสโมสรฯ	ได้เดินหน้าเพิ่มช็อปที่โลตัส	พลัสมอลล์	ศรีนครินทร์	

อีกหนึ่งจุด	 โดยอยู่บริเวณชั้นล่าง	 โดยวางตัวอยู่ที่ลานจอดรถในร่ม	ฝั่งประดับยนต์	

แฟนบอลท่านไหนอยู่โซนศรีนครินทร์ก็แวะเวียนไปเลือกซื้อสินค้ากันได้

	 ในส่วนของท่านใดไปชมไปเชยีร์ทมีถึงขอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	

(สนามบางปลา)	ในนัดเหย้าที่สมุทรปราการเอฟซ	ีลงท�าการแข่งก็สามารถเลือกซือ้

สินค้าได้ที่บูธหน้าสนามแข่งขัน

	 นอกจากนี้ทีม	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	ยังมีจุดจ�าหน่ายสินค้า

ย่อยให้แฟนบอลไปเลือกซ้ือสินค้าได้ตามสะดวก	 ไม่ว่าจะเป็น	 เอเชียสปอร์ต	ที่อยู่

ตรงข้ามอิมพีเรียล	เวิลด์	ส�าโรง

	 และฝั่งพระประแดง	 ก็มีร้าน	 เอฟซี	 สปอร์ต	 อยู่ตรงข้ามสุเหร่าดารอส	

พระประแดงถัดแยก	8/6	ก่อนถึง	3	แยกพระประแดง	สอบถามเส้นทางโทร.	081-

665-5085

	 ช็อปหรือจ
ุดจ�ำหน่ำยส

ินค้ำ	เป็นอีก
หนึ่งไฮไลท์	

ที่ทีมฟุตบอ
ลในยุคปัจจ

ุบัน

จะขำดไม่ได
้	โดย	นสพ.

	ฟุตบอลป
รำกำร	ฉบ

ับนี้จะพำท่ำ
นผู้อ่ำนไปแ

วะเวียนช็อป
	

“ป้อมปรำก
ำร”	สมุทรป

รำกำรเอฟ
ซี	ว่ำมีที่ไหน

กันบ้ำง
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	 กระตุ้นกระแสซื้อตั๋วปีกันแบบสุดๆ	เมื่อทีมสมุทรปราการเอฟซี	ร่วม

กับทาง	ปิยะ-ซัน	อินเตอร์กรุ๊ป	ผู้สนับสนุนหลักของทีมในฤดูกาล	2013	นี้	

จัดรางวัลให้แฟนบอลผู้ถือตั๋วปีได้ลุ้นกันในทุกๆ	 สัปดาห์ที่	 “ป้อมปราการ”	

ลงแข่งขันในนัดเหย้า	 ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาได้มีการจับรางวัลแก่ผู้

โชคดีชุดแรกไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 ในนัดท่ีลงแข่งขันที่สนามกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ	(สนามบางปลา)	พบทีมจันทบุรี	เอฟซี	

	 ซึง่แม้จะรบัรางวลักลับบ้านไปเป็นทีเ่รยีบร้อยไปแล้ว	แต่แฟนบอลทีถื่อ

ตั๋วปีผู้ โชคดีทุกท่านจะยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่อีกครั้ง	 ในปลายฤดูกาลนี้	 โดย

รางวัลใหญ่สุดคือ	 รถจักรยานยนต์	 ยามาฮ่า	 TTX	 จาก	 บริษัท	 เทพารักษ์	

มอเตอร์	(1998)	จ�ากัด

	 ตั๋วปี	 “ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	สามารถหาซื้อได้ที่ช็อป

สมุทรปราการเอฟซี	 อิมพีเรียล	 เวิลด์	 ส�าโรง	 ชั้น	 3,	 โลตัส	 พลัส	 มอลล์	

ศรนีครนิทร์	ชัน้	1	และ2	หรือหน้าสนามแข่งขนัในนดัเหย้าสมทุรปราการเอฟซี

	 ตัวแทนทีมบริหาร	 บริษัท	 ฮาโก้	 อิเล็คทริค	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด	 เดินทางเข้าชมเกมคู ่ระหว่าง	 สมุทรปราการเอฟซี	 พบ											

ลูกอีสานการบินไทย	 พร้อมมอบเงินสนับสนุนทีม	 “ป้อมปราการ”		

สมทุรปราการเอฟซ	ีโดยมปีระธานผู้ก่อตัง้	พรีพัฒน์	ถานิตย์	พร้อม

ทั้งผู้อ�านวยการสโมสรฯ	ศิริภัสสร	ปิยะนันทวารินทร์	และ	ผจก.ทีม	

จิตลดา	สิทธิเลิศจรรยา	เป็นตัวแทนรับมอบ
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	 หากจะมองหาเสาหลักที่ยืนหยัดช่วยเหลือ	และดูแลทีม	“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี มาตลอดตั้งแต่ช่วงตั้งไข่	คงจะต้องกล่าวถึง	“แม่นงค์” พัทธ์ธมน แตงอ่อน	ที่

ปัจจุบันนั่งต�าแหน่ง	รองประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	ที่จัดเป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณต่อสโมสรฯ	แห่งนี้

	 ไม่ว่าทีมจะต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากล�าบาก	สุข	ทุกข์	เท่าไหร่	ก็จะมี	“แม่นงค์”	ก็พร้อมเคียงข้าง	และช่วยเหลือทีม	พร้อมผลักดันให้ทีมก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	

นอกจากนี้แล้ว	รองประธานสโมสรฯ	ยังช่วยเหลือกลุ่มกองเชียร์สมุทรปราการเอฟซี	ด้วยดีมาตลอด	ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในส่วนของการเชียร์	และกิจกรรมต่างๆ	ที่กลุ่มแฟนบอล

ได้ท�าร่วมกัน	 รวมถึงเมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา	 กับโครงการ	 “ทางเดียวกัน...ไปด้วยกันกับแม่นงค์”	 ที่จัดรถให้กองเชียร์ได้เดินทางไปชมทีมรักแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ	 ที่

ท�าให้กับพี่น้องครอบครัวปราการ	

	 โดยผู้ใหญ่ท่านนี้มองว่า	เป็นสิ่งที่สมควรท�า	เมื่อแฟนบอลบางกลุ่มอาจจะมีความไม่สะดวกในการเดินทาง	อีกทั้งบางกลุ่มไม่มีรถส่วนตัว	จึงสมควรที่จะมีรถรับส่งแฟนบอลกลุ่มนี้	

โดยท่านเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด	และเป็นที่มาของโครงการ	“ทางเดียวกัน...ไปด้วยกันกับแม่นงค์”

	 ด้วยความที่ท่านช่วยสนับสนุนกลุ่มแฟนบอลอยู่อย่างสม�่าเสมอ	ไม่แปลกเลยที่มองไปทางไหนก็มีแต่คนเรียกรองประธานสโมสรฯ	ของเราว่า	“แม่นงค์”  

นอกจากจะสนับสนุนแล้ว	รองประธานสโมสรฯ	ท่านนี้ยังท�าหน้าที่เป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ส�าคัญร่วมกับแฟนบอลทุกคน	ยามที่ทีมสมุทรปราการเอฟซี	ต้องลงแข่งขันไม่ว่าจะที่ไหน	เมื่อไหร่	

ก็แทบจะเห็นผู้ใหญ่ท่านนี้ยืนบนอัฒจรรย์	พร้อมกู่ก้องร้องเชียร์ทีมแห่งศรัทธาทีมนี้ตลอด	

	 โดยในฤดูกาล	2013	นี้ทาง	“แม่นงค์” พัทธ์ธมน แตงอ่อน	จะได้ร่วมงานกับทาง	สองผู้บริหารสุภาพสตรี	ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนา สมุทรปราการเอฟซี ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า

อีกข้ัน	กับผูอ้�านวยการสโมสรฯ คณุศริภิสัสร ปิยนันทวารนิทร์ และผูจั้ดการทีมคณุจติลดา สิทธเิลิศจรรยา ซึง่ผูบ้รหิารสุภาพสตรีทัง้สามท่านจะเข้ามาเปลีย่นโฉมหน้าทมีไปอย่างแน่นอน	

	 ด้วยหัวจิตหัวใจที่รักสโมสรแห่งศรัทธานี้อย่างเต็มเปี่ยม	จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่	 ผู้ใหญ่ท่านนี้จะตามสนับสนุน	และเข้าร่วมกิจกรรมของทีมตลอด	แม้บทบาทของรองประธาน

สโมสรฯ	ท่านนี้จะเน้นไปที่การสนับสนุนภาพรวมของทีม	

	 โดยโปรเจกล่าสุดที่คาดว่าจะถูกผลักดันให้เป็นจริงในอนาคต	โดยเป็นความเห็นร่วมกันระหว่าง “แม่นงค์” และ “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยะพงศ์ มหาเศรษฐีโลจิสติกย่านบางนา	

-	ตราด	นั่นก็คือ	แผนสร้างแคมป์นักกีฬาที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	เพื่อเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	

	 ซึ่งทางผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมองว่าสมควรที่ทางทีมจะมีที่พักนักกีฬา	เพื่อเป็นการปูพื้นก่อนต่อยอดในอนาคต	และเป็นการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นในฐานะทีมฟุตบอลอาชีพ	

และหากสร้างแคมป์นักกีฬาเสร็จแล้วหล่ะก็เชื่อเหลือเกินว่า	นี่คืออีกก้าวส�าคัญที่ทางสโมสรฯ	ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้อีกครั้ง
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	 หากจะมองหาเสาหลักที่ยืนหยัดช่วยเหลือ	และดูแลทีม	“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี มาตลอดตั้งแต่ช่วงตั้งไข่	คงจะต้องกล่าวถึง	“แม่นงค์” พัทธ์ธมน แตงอ่อน	ที่

ปัจจุบันนั่งต�าแหน่ง	รองประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	ที่จัดเป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณต่อสโมสรฯ	แห่งนี้

	 ไม่ว่าทีมจะต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากล�าบาก	สุข	ทุกข์	เท่าไหร่	ก็จะมี	“แม่นงค์”	ก็พร้อมเคียงข้าง	และช่วยเหลือทีม	พร้อมผลักดันให้ทีมก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	

นอกจากนี้แล้ว	รองประธานสโมสรฯ	ยังช่วยเหลือกลุ่มกองเชียร์สมุทรปราการเอฟซี	ด้วยดีมาตลอด	ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในส่วนของการเชียร์	และกิจกรรมต่างๆ	ที่กลุ่มแฟนบอล

ได้ท�าร่วมกัน	 รวมถึงเมื่อช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา	 กับโครงการ	 “ทางเดียวกัน...ไปด้วยกันกับแม่นงค์”	 ที่จัดรถให้กองเชียร์ได้เดินทางไปชมทีมรักแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ	 ที่

ท�าให้กับพี่น้องครอบครัวปราการ	

	 โดยผู้ใหญ่ท่านนี้มองว่า	เป็นสิ่งที่สมควรท�า	เมื่อแฟนบอลบางกลุ่มอาจจะมีความไม่สะดวกในการเดินทาง	อีกทั้งบางกลุ่มไม่มีรถส่วนตัว	จึงสมควรที่จะมีรถรับส่งแฟนบอลกลุ่มนี้	

โดยท่านเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด	และเป็นที่มาของโครงการ	“ทางเดียวกัน...ไปด้วยกันกับแม่นงค์”

	 ด้วยความที่ท่านช่วยสนับสนุนกลุ่มแฟนบอลอยู่อย่างสม�่าเสมอ	ไม่แปลกเลยที่มองไปทางไหนก็มีแต่คนเรียกรองประธานสโมสรฯ	ของเราว่า	“แม่นงค์”  

นอกจากจะสนับสนุนแล้ว	รองประธานสโมสรฯ	ท่านนี้ยังท�าหน้าที่เป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ส�าคัญร่วมกับแฟนบอลทุกคน	ยามที่ทีมสมุทรปราการเอฟซี	ต้องลงแข่งขันไม่ว่าจะที่ไหน	เมื่อไหร่	

ก็แทบจะเห็นผู้ใหญ่ท่านนี้ยืนบนอัฒจรรย์	พร้อมกู่ก้องร้องเชียร์ทีมแห่งศรัทธาทีมนี้ตลอด	

	 โดยในฤดูกาล	2013	นี้ทาง	“แม่นงค์” พัทธ์ธมน แตงอ่อน	จะได้ร่วมงานกับทาง	สองผู้บริหารสุภาพสตรี	ที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนา สมุทรปราการเอฟซี ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า

อีกขัน้	กบัผู้อ�านวยการสโมสรฯ คณุศริิภสัสร ปิยนนัทวารนิทร์ และผู้จัดการทมีคณุจติลดา สทิธเิลศิจรรยา ซึง่ผูบ้รหิารสุภาพสตรีทัง้สามท่านจะเข้ามาเปล่ียนโฉมหน้าทมีไปอย่างแน่นอน	

	 ด้วยหัวจิตหัวใจที่รักสโมสรแห่งศรัทธานี้อย่างเต็มเปี่ยม	จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่	 ผู้ใหญ่ท่านนี้จะตามสนับสนุน	และเข้าร่วมกิจกรรมของทีมตลอด	แม้บทบาทของรองประธาน

สโมสรฯ	ท่านนี้จะเน้นไปที่การสนับสนุนภาพรวมของทีม	

	 โดยโปรเจกล่าสุดที่คาดว่าจะถูกผลักดันให้เป็นจริงในอนาคต	โดยเป็นความเห็นร่วมกันระหว่าง “แม่นงค์” และ “บิ๊กแป๊ะ” อัครวัฒน์ มั่นปิยะพงศ์ มหาเศรษฐีโลจิสติกย่านบางนา	

-	ตราด	นั่นก็คือ	แผนสร้างแคมป์นักกีฬาที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	เพื่อเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	

	 ซึ่งทางผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมองว่าสมควรที่ทางทีมจะมีที่พักนักกีฬา	เพื่อเป็นการปูพื้นก่อนต่อยอดในอนาคต	และเป็นการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นในฐานะทีมฟุตบอลอาชีพ	

และหากสร้างแคมป์นักกีฬาเสร็จแล้วหล่ะก็เชื่อเหลือเกินว่า	นี่คืออีกก้าวส�าคัญที่ทางสโมสรฯ	ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้อีกครั้ง
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	 กับรูปเกมที่ยังคงต้องยอมรับตามตรงว่ายังคงไม่ได้แตกต่างจากฟอร์มใน

ช่วงที่แพ้รูดในเกมลีกมา	5	นัดติดที่ผ่านมา	ด้วยว่าต่อเกมกันได้	แต่จังหวะสุดท้าย

ยังค่อนข้างเข้าท�าล�าบาก	และรวมๆ	แล้วยังคงเป็นอกีหนึง่เกมทีน่่าอดึอดัอย่างทีสุ่ด	

แต่ทีสุ่ดแล้วทกุส่ิงทกุอย่างก็เปล่ียนโมเมนตัมของทมีกลับกลายเป็นหนึง่ในนดัทีสุ่ด

ส�าคัญนัดหนึ่ง

	 จากจังหวะที่เกมยังค่อนข้างก�้ากึ่งสูสี	เป็น	มาลอน	ตัวส�ารองที่ลงมาตั้งแต่

ช่วงต้นคร่ึงหลัง	จัดการลากบอลมาถึงสุดเส้น	ก่อนครอสกลับเข้ามาทีห่น้าประตูแต่

บอลดันล้นไปไกล	เป็นปรีชาพล	กองกลางระดับมันสมอง	เจ้าของเส้ือเบอร์	4	ทีเ่ติม

เกมขึ้นมาพอดี	 ตามเก็บบอลไว้ ได้	 ก่อนลากหามุมยิงจากนอกกรอบโทษ	บอลพุ่ง

คล้ายๆ	จะเป็นลูกใบไม้ร่วง	ผ่านมือ	นายประตูสระแก้ว	เอฟซี	เข้าไป	ชนดิพอเหมาะ

พอเจาะ	ปลุกทุกการหลับใหลในถิ่นบางปลาสเตเดี้ยม	ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

	 แม้ ในช่วงท้ายเกม	สมุทรปราการเอฟซี	จะลงมาเน้นแพ็คเกมหวังเก็บ	3	

คะแนนส�าคัญ	 และก็จวนเจียนที่จะเสียอยู่รอมร่อ	 แต่สุดท้ายแล้วนักเตะป้อม

ปราการทุกๆ	คน	ก็ช่วยกันตั้งรับอย่างแข็งขัน	รักษาประตูน�าไว้ ได้จนจบเกม	คว้า	3	

คะแนนสุดส�าคัญ	เรียกความกระฉับกระเฉงกลับมาสู่ทีมอีกครั้ง

	 แม้ตอนนี้ทีมจะยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่หวังอยู่ค่อนข้างมาก	แต่หาก

ยังไม่ถึงเส้นชัย	 เราทุกๆ	คนก็คงต้องสู้เต็มที่กันต่อไป	 โดยตอนนี้เหลือโปรแกรม

ก่อนปิดพักเลกแรกอีก	3	นัดด้วยกัน	ถ้าหากหวัง	9	คะแนนเต็มจะหวังมากไปไหม	

ค�าตอบที่ว่านี่พอถึงช่วงสุดครึ่งทางเราคงได้รู้กัน

	 การรอคอยที่แสนยาวนาน	ส�าหรับ	3	คะแนนที่	สมุทรปราการเอฟซี	วิ่งไล่

คว้าไม่ส�าเร็จเสียที	โดยพบแต่เพียงความว่างเปล่า	5		นัดในลีก	แพ้รวด	มิพักเอ่ยถึง

จังหวะการจบสกอร์ที่ไม่สามารถล่ันไกให้แฟนบอลได้เฮกันเลย	สะกดได้ว่า	5	นดั	ยิง

ได้	0	เสีย	7	นับเป็นสถิติการแพ้ ในเกมลีกติดต่อกันมากที่สุดลบทุกๆ	สถิติทันที	อีก

ทั้งยงัเป็นสถติสิิงห์ปืนฝืด	ที่ยงิใครไม่ได้นานที่สดุนับตัง้แต่ก่อตัง้สโมสรฯ	มา	จนทุก

อย่างมาหยุดลงจากจังหวะยิงไกลสุดสวยของ	กองกลางตัวท�าเกม	ปรีชาพล	เหล็ก

ดี	ในนาทีที่	75	หลังจากหลับไหลไปราวๆ	527	นาที

	 หลังจากที่อัดอั้นกับบรรยากาศอึมครึมมานาน	 เหล่านักเตะ	สต๊าฟโค้ช	ผู้

บริหาร	ทีมงาน	รวมถึงแฟนบอล	ก็ได้เฮกับเค้าเสียที	หลังจากเก็บง�าความผิดหวัง

มานานเกือบ	2	เดือนเต็ม
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	 อองรี	ด๊ิกซัน	เกิดเม่ือวันที	่1	พฤษภาคม	2529	เร่ิมหัดว่ิงไล่หวดลูกหนงัโดย
มีความหวัง	และความฝันเหมือนเด็กแอฟริกาทัว่ๆ	ไป	ว่าวันหนึง่จะเป็นนกัเตะทีมี่ชือ่
เสียงเงนิทองขึน้มาเฉกเช่นแข้ง	แอฟรกัินมากมาย	ทีป่ระสบความส�าเรจ็บนลีกระดับ
โลก	โดยทีมแรกที่เห็นแวว	ดิ๊กซัน	พร้อมให้โอกาส	และจับเซ็นสัญญา	คือทีม	เบ
แชม	เอฟซี	(BECHEM	FC)	ทีมในลีกดิวิชั่น	1	ประเทศกานา	ซึ่งในระหว่างช่วงที่
เจ้าตัวค้าแข้งในประเทศ	 เคยได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอิตาลี	 ซ่ึงถือเป็น
ประสบการณ์ล�า้ค่าของแข้งรายนี	้ทีท่กุวันนีเ้จ้าตัวก็ยังคงประทบัใจถึงเม่ือครัง้ทีเ่ดิน
ทางหอบห้ิวความฝันไปเตะทัวนาเมนต์ในดินแดนโรงเท้าบูต	 หนึ่งในประเทศชั้นน�า
ในเกมลูกหนัง
	 แต่ด้วยเพราะแข้งกานาทุกรายต้องด้ินรน	และขวนขวาย	ที่จะออกไปยัง
ต่างประเทศ	หากคิดว่าจะเดินในเส้นทางสายลูกหนัง	ท�าให้	ดิ๊กซัน	เดินทางข้ามน�้า
ข้ามทะเลจากดินแดนแอฟริกา	เข้ามาค้าแข้งในประเทศไทย	ในปี	2010	หรือใน	พ.ศ.	
2553	ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสวงการฟุตบอลลีกในบ้านเราก�าลังบูมแบบสุดขีด	โดยทีม
แรก	ที่แข้งผิวสีรายนี้เข้าร่วมทีมคือ	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	โดยมาใน
ช่วงเลก	2
	 ในปีแรกบนแผ่นดินด้ามขวานกับการสวมยูนิฟอร์ม	 ฟ้า-ขาว	 นี้	 ดาวเตะ
เจ้าของฉายาน่ารักน่าชัง	“ดุ๊กดิ๊ก”	ไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปในทีมชุดใหญ่ได้เท่า
ไหร่นกั	โดยได้ลงสนามให้ทมี	“ป้อมปราการ”	ไปเบด็เสร็จเพียง	4	นดั	ใส่พานให้เพ่ือน
ร่วมทีมเข้าท�าประตูอีก	1	ครั้งในต�าแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง
	 หลังผ่านช่วงเวลาส้ันๆ	 ในเมืองปากน�้า	 ด๊ิกซันเร่ิมมองหาสังกัดใหม่โดย
ตกลงปลงใจไปร่วมหอลงโรงกับทมี	“ฉลามอนัดามัน”	ระนอง	เอฟซี	ทมีในลีกดิวิชัน่	
2	โซนภาคใต้	ซ่ึงทีน่ีเ่อง	ทีแ่ข้งผวิสีรายนีร้ะเบดิฟอร์มได้อย่างยอดเย่ียมตลอดฤดูกาล
ในต�าแหน่งศูนย์หน้า	จอมถล่มประตู	เพียงปีเดียวที่เจ้าตัวยิงกระจาย	
	 สถานการณ์เหมาะเจาะที่ช่วงนั้น	ทีมสมุทรปราการเอฟซี	ที่ในตอนนั้นเข้า
สู่ยุคผลัดใบพอดี	โดยได้	“เดอะดั๊ก”	พงษ์สิริ	ยะกัณฐะ	ปราการหลังกัปตันทีมจอม
แกร่ง	ขึน้ชัน้มารบับทเฮดโค้ช	ก็ไม่รอช้าทีจ่ะดึงแข้งรายนีก้ลับมาหลังจากทีเ่คยร่วม
งานกันมาแล้วบนผืนสนามหญ้าเมื่อ	1	ปีก่อน
	 การคัมแบ็กกลับมารอบ	 2	ของด๊ิกซันในคราวนี้	 แข้งชาวกานาก็สามารถ
ยึดต�าแหน่งตัวหลักของทีมได้ตลอดทั้งฤดูกาล	 ไม่ว่าจะในบทบาทที่แจ้งเกิดกับทีม
แดนใต้อย่าง	 กองหน้า	 หรือต�าแหน่งเม่ือคร้ังพึ่งมาเหยียบแผ่นดินไทยในต�าแหน่ง
กองกลาง	แข้งรายนี้ก็สามารถลงเล่นตามบทบาทที่นายสั่งได้อย่างไม่ขัดเขิน	อีกทั้ง
ยามที่ทีมขัดสนตัวผู้เล่น	 ไม่ว่าจะด้วยอาการบาดเจ็บ	หรือติดโทษแบน	“ดุ๊กดิ๊ก”	ก็
สามารถลงเล่นทดแทนได้หมด	ไม่ว่าจะเป็นแบค็ขวา	แบค็ซ้าย	หรอืกระทัง่กองหลัง
ตัวกลาง	เจ้าตัวก็ผ่านการเล่นมาหมดในยุคของโค้ชเป็ด	เรียกได้ว่าเป็นแข้งสารพัด
ประโยชน์ที่พร้อมลงเล่นในทุกต�าแหน่งเพื่อทีม	อีกหนึ่งจุดแข็งของ	แข้งกานารายนี้
คือ	ความแข็งแกร่ง	เจ็บยาก	อดทน	มีความเป็นมืออาชีพสูง	และที่ส�าคัญที่สุดคือ
ความขยัน	ทีท่�าให้ดาวเตะรายนีท้นแรงเสียดทานกับการแข่งขนัในเกมลีกภูมิภาคได้
อย่างดี
	 ด้วยความที่แข้งรายนี้เป็นคนที่อัธยาสัยดี	และยิ้มง่าย	ท�าให้แข้งนอกรายนี้
เป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีม	และไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าตัวจะเป็นนักเตะที่มักให้ ไป

ช่วยฝึกซ้อมน้องๆ	ยามทีท่างทมีจัดอบรมฟุตบอลเด็ก	ก็เพราะความเป็นหนุม่อารมณ์
ดีที่เข้ากับเด็กๆ	ได้ดีนี่แหละ	นอกจากจะเป็นขวัญใจไอดอลของบรรดาลูกเด็กเล็ก
แดงแล้ว	ดิ๊กซันยังเป็นที่รักของแฟนบอลสมุทรปราการเอฟซีทุกๆ	คนและมักถูก
แฟนบอลขอถ่ายรูปเป็นประจ�า
	 กับบ้านทีช่ือ่สมุทรปราการเอฟซี	ทีปั่กหลักอยู่จนพดูไทยได้อย่างคล่องปาก	
“ดุ๊กดิ๊ก”	เผยด้วยรอยยิ้มว่า	“มีความสุขกับที่นี่เอามากๆ	อีกทั้งแฟนบอลที่นี่ก็น่ารัก
ทุกๆ	คน	และพร้อมอยู่รับใช้ทีมไปแบบยาวๆ”	
	 อองรี	ดิก๊ซนั	อาจไม่ใช่นักเตะที่เพียบด้วยพรสวรรค์	แต่ทดแทนด้วยความ
เป็นมืออาชพี	แม้ในปัจจุบนัความฝันทีจ่ะก้าวไปเป็นยอดนกัเตะที่โด่งดังอาจดูเลือน
ลาง	แต่แข้งรายนีก็้พร้อมย้ิมรับกับมันเม่ือความฝันในวัยเด็กได้ถูกเติมเต็มเรียบร้อย
แล้ว	กับการลงรับใช้		“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี
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 สร้ำงรำกฐำน	 สู่อนาคตที่ย่ังยืนส�าหรับ	

“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	หลังจากที่ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่าน

มา	ทางทมีได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกฟุตบอลเด็ก	“สมุทรปราการ

เอฟซี ซัมเมอร์แคมป์”	ทีเ่ล็งเห็นถึงความส�าคัญในการให้เด็ก	และเยาวชน	

ในรุ่นอายุ	 8-15	 ปีที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล	 ใช้เวลาว่างในช่วงปิด

เทอมในการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี	ห่างไกลจากยาเสพติด	และอบายมุข	ที่มี

มากมายในยุคปัจจุบัน	

	 ซ่ึงโครงการนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดา	 ผู้

ปกครอง	ทีพ่าน้องๆ	มาฝึกทกัษะแบบถูกวิธีด้วยทมีงานผูฝึ้กสอนมืออาชพี	

อกีทัง้การฝึกอบรมนียั้งเป็นการสร้างความผกูพนักับน้องๆ	เยาวชน	ให้เกิด

ความรักกับสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	 และสโมสรเชื่อว่าเด็ก

เหล่านี้จะเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันทีมสมุทรปราการเอฟซี ให้ก้าว

เดินไปข้างหน้า	ในบทบาทที่แตกต่างกันไป

	 ล่าสุดทางทีมยังได้ผุดโครงการต่อเนื่อง	 ในการฝึกสอนน้องๆ	

เยาวชน	อายุ	 8-15	ต่อในช่วงเปิดภาคเรียน	 ในโครงการ	 “สมุทรปราการ  

เอฟซี อคาเดมี”	 ในรูปแบบโครงการต่อเนื่อง	 ฝึกซ้อมกันในช่วงเวลา	

17:00–19:00	น.	ทุกวันจันทร์	พุธ	ศุกร์	ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพียง	1,500	บาท	

เท่านั้น

 “สมุทรปราการเอฟซี อคาเดมี” ฝึกฟุตบอลเพือ่ความเป็นเลิศ	ด้วย

ทมีผูฝึ้กสอนทีม่ากด้วยฝีมือ	และประสบการณ์	จากทมี	“ป้อมปราการ” น�า

ทีมโดย	“โค้ชหมี” นาวาเอก สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ อดีตนักเตะทีมชาติไทย	ผู้

ฝึกสอนฟุตบอล	B-Lience	 อบรมและฝึกซ้อมร่วมกับสโมสรบาเยิร์น	 มิ

วนิค	ทีมแชมป์ลีกสูงสุดประเทศเยอรมัน	ที่ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธาน

เทคนิคสมุทรปราการเอฟซี,	 “โค้ชเค” กิตติพัฒน์ คุณวิลารักษ์ ผู้จัดการ

ทีมเยาวชนสมุทรปราการเอฟซี และทีมงานสตาร์ฟโค้ช “ป้อมปราการ” 

ชุดปัจจุบัน

	 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	“โค้ชเค”	กิตติพัฒน์	คุณวิลารักษ์	ผู้

จัดการทีมเยาวชนสมุทรปราการเอฟซี	โทร.	08-9121-5667
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	 วันที่	12	เม.ย.	2556	เวลา	9:30	น.	นายสุรชัย	ขันอาสา	ผู้ว่าราชการ

จังหวัดจันทบรุ,ี	“บิก๊แป๊ะ”	อคัรวัฒน์	ม่ันปิยะพงศ์	และ	“แม่นงค์”	พทัธ์ธมน	

แตงอ่อน	พร้อมด้วยนายมนู	รัตนสัจธรรม	ผู้ ใจบุญชาวจันทบุรี	ได้เข้าร่วม

ขบวนแห่ช้างพงัคีรกุีญชร	ช้างคู่พระทยัพระเจ้าตากสินมหาราช	เม่ือคร้ังไป

ตีประตูเมืองจัน	 เพื่อไปถวายท่านพ่อตากสินมหาราช	 เป็นอนุสรณ์สถาน

เคียงคู่กับ	พระบรมราชานุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินจอม

อัครมหาราช	ณ.อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม

	 นอกจากนี้ในวันที่	17	เม.ย.	2556	ที่ผ่านมา	ท่านสุรชัย	ขันอาสา	ผู้

ว่าราชการจังหวัดจันทบรีุได้ร่วมกับผู้ ใจบญุหลายๆ	หน่วยงาน	ข้าราชทกุๆ	

ภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี	รวมถึง	“บิ๊กแป๊ะ”	อัครวัฒน์	มั่นปิยะพงศ์	และ	

“แม่นงค์”	พัทธ์ธมน	แตงอ่อน	2	ผู้ ใหญ่ใจบุญ	ได้ร่วมกันท�าบุญทอดผ้าป่า

สามมิตติ	ณ.อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม	ต.หนองบัว	อ.เมือง	จ.จันทบุรี

	 ส�าหรับการทอดผ้าป่า	 3	มิติ	 คือ	ทางบก	ทางน�้า	 และทางอากาศ	

บริเวณอู่ต่อเรือ	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ที่บ้านเสม็ดงาม	ในปีนี้นับ

ว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา	เนื่องจากมี	พิธีอัญเชิญช้างพังคีรีกุญชร	ช้างคู่

พระทัยพระเจ ้าตากสินมหาราช	 เพื่อเป ็นอนุสรณ์สถานเม่ือครั้ง

พระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งไปตีประตูเมืองจัน	ซึ่งบรรยากาศในงานปี

นี้เต็มไปด้วยความศรัทธาจากชาวจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมงานบุญใหญ่ใน

ครั้งนี้อย่างเนืองแน่น

พี่แป ๊ะ-พี่นงค์ ร ่วมงานแห่ช ้างพังคีรีบัญชร ช้างคู ่พระทัย

พระเจ้าตาก และงานทอดผ้าป่าสามมิติ ณ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม



	 เอาฤกษ์เอาชัยรับปีใหม่ไทย	ส�าหรับทีม	“ป้อมปราการ”	สมุทร

ปราการเอฟซี	น�าทีมโดย	ผู้อ�านวยการสโมสรฯ	คุณศิริภัสสร	ปิยะนันท

วารินทร์	และผู้จัดการทีม	คุณจิตลดา	สิทธิเลิศจรรยา	พร้อมทั้งทีมงาน

สต๊าฟโค้ช	และนักเตะทีมสมุทรปราการเอฟซี

	 โดย	 “ป้อมปราการ”	 ได้ยกทีมเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด

สมุทรปราการ	ไปรดน�า้ด�าหัวผู้ ใหญ่	ซ่ึงเป็นประเพณีไทยทีดี่งามต้อนรับ

ปีใหม่ไทย	 โดยสมุทรปราการเอฟซี	 ได้เข้ารดน�้าด�าหัวขอพร	 นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	และประธานที่ปรึกษา	

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	คุณชนสวัสดิ์	อัศวเหม

อีกทั้งทีมยังได้เข้ารดน�้าด�าหัว	ประชาสัมพันธ์จงัหวัดสมุทรปราการ	คุณ

กัญญา	พรปรชีา	และ	ผอ.กองแผนและงบประมาณจังหวัดฯ	คุณนพินธ์	

บุณยเกียรติ	ด้วย

	 ประเพณีการรดน�้าด�าหัว	 ถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

ของคนไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ ใหญ่	 หรือผู้มีพระคุณ	

เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวท	ีของผูน้้อยและขอขมาลาโทษ

ที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ ใหญ่	 อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริ

มงคล	ในช่วงวันปีใหม่ไทย

	 ช่วงระหว่างวันที่	24	-26	เมษายน	ของทุกปี	ทางวัดอโศการาม	

จะมีการจัดงานบุญใหญ่ถวายท่านพ่อลี	และพระเทพโมลี	โดยในปีนี้ถือ

เป็นการจัดงานบ�าเพ็ญกุศลถวาย	ท่านพ่อลี	 เป็นปีที่	 52	และพระเทพ

โมลี	ปีที่	14	ซึ่งเป็นอดีตท่านเจ้าอาวาทของวัดอโศการาม

	 โดยบรรยากาศในปีนี้ก็ยงัคงเนืองแนน่ไปด้วยศษิยานุศิษย์ผู้มา

ท�าบุญ	ท�าทานถวายแก่ท่านพ่อลี	โดยมี	บริษัทเทพารักษ์มอเตอร์	จ�ากัด	

ร่วมกับทาง	บริษัท	ปิยะ	ซัน	อินเตอร์กรุ๊ป	โดย	2	ผู้ ใหญ่ใจดีของสโมสร

สมุทรปราการเอฟซี	ทั้ง	ผู้จัดการทีม	จิตลดา	สิทธิเลิศจรรยา,	ผู้อ�านวย

การสโมสรฯ	 ศิริภัสสร	 ปิยนันทวารินทร์	 และผู้จัดการสโมสรสมุทร

ปราการเอฟซี	รังสรร	นันทรังษี	เข้าร่วมถวายทานในงานบุญใหญ่	ณ	วัด

อโศการามนี้	พร้อมกันนี้ทางผู้ก่อตั้งสโมสรฯ	พีรพัฒน์	ถานิตย์	ได้น�าทีม

งานนกักีฬาสมุทรปราการเอฟซี	เข้าร่วมช่วยแจกอาหาร	และเคร่ืองด่ืม	

ณ	โรงทานงานท่านพ่อลี	ในโอกาสนี้ด้วย

รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ในจังหวัด

สืบสำนประเพณีที่ดีงำม

“ป้อมปราการ”
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กตัญญุตา อ�าลาท่านผู้อ�านวยการ

“อยู่เราแสนสุขใจ เมื่อจากไปเราคิดถึง”

จะเอ่ยค�า จ�าจาก ก็ยากนัก    เพราะความรัก ผูกพัน นั้นแน่นหนา

ใจมิอยาก แต่จ�าจาก ด้วยเวลา  โปรดรู้ว่า จิตอาลัย ใจอาวรณ์

สมุทรปราการแห่งนี้ ที่พันผูก    ความรักปลูก แน่นหนัก สุดจักถอน

ท่านเหมือนพ่อ ดูแล ยามหลับนอน ยามท่านจร ใจมิอยาก ให้จากไป

เพราะท่านอยู่ บ้านนี้ มีความรัก  ท่านเป็นหลัก โออเกื้อ เอื้ออาศัย

ให้ชีวิต ครูมีค่า ก้าวหน้าไกล  สู่เส้นชัย ในอาชีพ ตามครรลอง

25 เมษายน พ.ศ.2556
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	 “น่ีคือสโมสรบ้านเกิด	 สโมสรของจังหวัด

สมุทรปราการ	ทมีทีอ่ยู่ในใจของแฟนบอลทกุคน	ทมีทีค่นสมุทรปราการ

ทุกคนตามเชียร์”

	 ถามว่าทุกวันนี้ผิดหวังไหมเสียใจไหม	 กับผลงานของทีมใน

ตอนนี้ที่อาจจะไม่ได้ดีเลิศเลออะไร

 “ก็ผิดหวัง แต่กลับไม่เสียใจ เพราะหน้าที่ของแฟนบอลก็คือ 

คอยเชียร์นักเตะ กระตุ้นทีม ให้สู้อย่าท้อ ถึงผลงานจะมีแพ้บ้าง ชนะ

บ้าง แต่ถามว่าวันนีแ้พ้ แต่พรุ่งนีเ้ราก็ชนะได้ ขอแค่นกัเตะอย่าท้อ แฟน

บอลทุกคนที่ร่วมเชียร์กันมา 4–5 ปี ก็ไม่เคยท้อ โดยเฉพาะตัวผมที่ยงั

ไงก็เชยีร์ ยังไงก็รัก สมุทรปราการเอฟซี ไม่ว่าทมีจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตาม” 

นีคื่อค�าพดูจากชายร่างเล็กผูเ้ป็นทีรั่กของแฟนบอลป้อมปราการทกุๆ	คน	

ทีพ่ีน้่องชาวฟ้า	–	ขาว	เราเรียกเค้าอยากสนทิปากว่า	“พีม่หา”

	 พี่มหาเริ่มเข้ามาเชียร์ทีมตั้งแต่เมื่อครั้งที่ทีมยังไปใช้สนามที่

โรงเรียนนายเรือ	 เป็นบ้านเช่าหลังแรกๆ	อยู่เลย	ซึ่งนับจากวันนั้นจน

วันนี้ก็กินเวลานาน	4	–	5	ปีแล้ว	และหลังจากเริ่มเชียร์อย่างจริงจัง	ก็

มีเพียงสุขภาพร่างกายที่ไม่สู้ดีนักที่มักลักพาตัวเค้าออกจากการตาม

เชียร์ทีมรัก	“ป้อมปราการ”	ในการลงแข่งขันในทุกๆ	สนาม

	 ในช่วงแรกๆ	ทีม่าเร่ิมเชยีร์ทมีนี	้โดยมองตัวเองเป็นเพยีงเด็ก

น้อยทีม่านัง่ชมเกมเท่านัน้	หลังจากนัน้ก็ได้เร่ิมรู้จักกับกลุ่มทีค่อยตาม

เชียร์ทีมหลายๆ	คน	และนี่คือจุดเริ่มต้นที่	พี่มหา	เป็นหนึ่งในกลุ่มกอง

เชียร์ที่เหนียวแน่น	และน่ารักที่สุดคนหนึ่ง

พีม่หา	เผยว่าเชยีร์ทมีหงส์แดง	ลิเวอร์พลู	มาตลอด	แต่พอฟุตบอลไทย

เกิด	รวมถึงสมุทรปราการเอฟซี	ทีมนี้เกิดขึ้น	แล้วเหตุผลอะไรหล่ะที่

จะให้เราไม่ตามเชียร์ทีมบ้านเกิดของเราทีมนี้

	 ซึ่งความรักที่เค้ามีให้แก่		“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟ

ซี	ทีมนี้	 มากกว่าเพียงแค่ทีมเชียร์	 มากกว่าค�าว่าสโมสรฯ	แต่เป็นด่ัง

สถาบนัเลยทเีดียว	ถึงขนาดทีห่ากชวิีตเราๆ	ท่านๆ	สักคนจะต้องเลือก

ระหว่างเกมกีฬา	กับครอบครัว	แน่นอนว่าคงไม่ยากเท่าไหร่นักหากเรา

จะเลือกค�าตอบหลัง	แต่ไม่ใช่แฟนบอลมากดีกรีรายนี้ที่เลือก	ค�าตอบ

แรก	เมื่อครอบครัวไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองรัก	และเลือกเดินจากไป	

ด้วยหัวใจที่มีแต่สมุทรปราการเอฟซี	 เป็นส่ิงที่แฟนบอลรายนี้เชื่อม่ัน	

“เพราะเราเป็นสมุทรปราการ	 เราต้องเชียร์ทีมจังหวัดเรา	 ทีมสมุทร

ปราการเอฟซี	ถ้าเราไม่เชียร์ทีมบ้านเกิดเรา	แล้วจะรอให้ ใครมาเชียร์”	ค�าสั่นๆ	ง่ายๆ	ที่ชัดเจน

จริงใจ

	 ความสุขทีสุ่ดในชวิีตทีพ่ีม่หาแฟนบอลรุ่นเดอะรายนี	้บอกเล่าให้เราฟังว่า	คือการได้ตาม

เชียร์ทีมสมุทรปราการเอฟซี	 ในทุกๆ	นัด	ทุกๆ	 เกม	ที่ทีมแข่งขัน	 ที่แม้ทีมอาจไม่ชนะในทุกๆ	

สัปดาห์	แต่เค้าก็มีความสุขอย่างที่สุดเพียงแค่ได้มาเชียร์ทีมป้อมปราการ	ฟ้า	–	ขาว	ทีมนี้	และ

เรียกได้ว่าหากไปติดปัญหาสุขภาพจริงๆ	จะมีแฟนบอลรายนี	้ตามเชยีร์ไปด้วยไม่ว่าจะทีไ่หน	เม่ือไหร่	

เพราะด้วยศรัทธา	และความรกัทีช่ายคนนีมี้ให้ทมีสมุทรปราการเอฟซี	นีมั้นย่ิงใหญ่เหนอืส่ิงอืน่ใดจรงิๆ	

	 “ถึงตอนนีท้มีเราจะอยู่แค่ลีกภูมิภาค	แต่วันหนึง่เราจะไปถึงจุดหมายด้วยกันบนเวทีไทย

พรีเมียร์ลีก	กับสโมสรของจังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรปราการเอฟซี”	พีม่หาพดูด้วยรอยย้ิม	และ

แววตาแห่งความหวัง



 เดินหน้าเข้าหาแหล่งผลิตแข้งชั้นเยี่ยม หนึ่งในโรงเรียนที่มีผลงานในเชิง

ลกูหนงัทีจ่บัต้องได้ ส�าหรับโรงเรียนราชวนิติบางแก้ว ทีล่่าสุดพึง่โชว์ผลงานสุดยอด 

เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 

29 มหาสารคามเกมส์ พร้อมทั้งคว้าแชมป์กลับมาชนิดเหนือความคาดหมาย ซึ่ง

ถือเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอลสมัยที่ 2 ในรายการกีฬาแห่งชาติ ของจังหวัด

สมุทรปราการ 

ด้วยความเนื้อหอมชนิดเย้ายวนใจบรรดาทีมอาชีพใหญ่น้อยที่สนใจจะเข้ามาผูก

พันธมิตรกับลูกหนังขาสั้นโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

 สโมสรทีว่่านัน้รวมถึงสโมสรฟุตบอลจงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เอฟซี ที่เป็นหนึ่งในทีมที่สนใจที่จะจับมือร่วมกันพัฒนาเยาวชนแข้งสายเลือด

สมุทรปราการ 

 “ป้อมปราการ” ได้รับค�าส่ังจากหน่วยเหนือ นายกสมาคมกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ และประธานกิตติมศกัดิส์โมสรฟุตบอลจงัหวดัสมุทรปราการ พลูผล 

อัศวเหม ให้เข้าพูดคุยกับทางโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ถึงความเป็นไปได้ที่จะเข้า

ผูกพันธมิตรกัน

 โดยตัวแทนทมีสมุทรปราการเอฟซี ได้เข้าพดูคยุกับ รองผู้อ�านวยการฝ่าย

บริหารทัว่ไปโรงเรียนราชวนิติบางแก้วโสภณ มหาบญุ และกุนซือผู้พาทมีคว้าแชมป์

ประวัติศาสตร์ อ.ศักดา สุขสวัสดิ์ ถึงช่องทางที่จะร่วมมือกันในการสร้างเยาวชน

ป้อนสู่จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป แก้ปัญหาแข้งไหล หลังจากที่ก่อนหน้านี้แข้ง

พรสวรรค์ที่พอเด่นดังข้ึนมามักถูกกว้านซื้อไปต้ังแต่อายุยังน้อย จนทุกวันนี้แทบ

จะหาแข้ง  สายเลือดท้องถิ่นสมุทรปราการได้อยากเต็มทน

 จากการพูดคุยกับทางโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ถึงแนวทางการสร้าง

นักกีฬาเป็นไปได้ด้วยดี โดยทางโรงเรียนฯ เห็นพ้องต้องกันที่จะสร้างนักกีฬาป้อน

ขึ้นสู่ทีมจังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นเด็กบ้านที่มีความสามารถ เพื่อสร้างทีมที่

เล่นด้วยเด็กท้องถิ่น เพื่อขึ้นชันไปเป็นลูกหม้อให้กับทีมในอนาคต

 ส�าหรับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และทีมสมุทรปราการเอฟซี จะมีการ

ท�าสัญญา MOU พร้อมเปิดตัวการเป็นพันธมิตรร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

กับการจับมือร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล

จังหวัดสมุทรปราการ สู่ความเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืนแน่นอน
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	 “ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	ทมีดังอดีตแชมป์ดิวิชัน่	2	ภาค

กลางและภาคตะวันออก	 ฤดูกาล	 2009	 กับการก้าวเดินสู่ความเป็นทีม

ฟุตบอลอาชพีอย่างย่ังยืน	ยังคงเน้นไปทีก่ารสร้างฐานต้ังแต่ในระดับเยาวชน	

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของฝ่ายบริหารสโมสรฯ	ที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของเด็ก	และเยาวชน	โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ	ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง	อ

คาเดมีสมุทรปราการเอฟซี	รวมถึงการจับมือเข้าร่วมสร้างนกักีฬาช้างเผอืก	

กับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	ซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ไปในทิศทาง

เดียวกันกับ	สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก	 อีกหนึ่งสโมสรฯ	ที่ให้ความ

ส�าคัญในการสร้างเยาวชน	เช่นเดียวกัน

	 เ ม่ือเร็วๆ	 นี้ 	 ทางประธานผู ้ก ่อ ต้ังสโมสรฟุตบอลจังหวัด

สมุทรปราการ	พร้อมทมีงาน	ได้เดินทางเข้าพบ	กับ	ประธานสโมสรฟุตบอล

เยาวชนบางจาก	 คุณไพรัช	แก้วศิลา	 เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสร้าง

นักกีฬาตั้งแต่ในระดับเยาวชน

	 ซึ่งการพูดคุยในเบื้องต้นเป็นไปด้วยดี	โดยทั้ง	2	สโมสรฯ	มีความ

เห็นร่วมกันในการผลักดันในส่วนของการสร้างอคาเดมี	 โดยจับมือเป็น

พนัธมิตรกับทมี	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	และนีคื่ออกีหนึง่ก�าลัง

หลักในการเข้ามาผลักดันในส่วนการสร้างแผนพัฒนาน้องๆ	นักกีฬา	 เพื่อ

ต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป

	 บริษัทบางจาก	ปิโตรเลียม	

จ�ากัด(มหาชน)	ได้เล็งเห็นถึงหน้าที่	

ทีต้่องดูแลรบัผดิชอบต่อชมุชน	และ

สังคม	โดยเฉพาะเด็ก	และเยาวชน	

โดยใช้กีฬาฟุตบอล	โดยทางบริษัทฯ	

ได้คัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง	7-10	

ปี	 จากชุมชนรอบโรงกล่ันน�้ามัน

บางจาก	 และชุมชนใกล้เคียงเป็น

นัก กีฬาฟุตบอลของ	 “สโมสร

ฟุตบอลเยาวชน	 บางจาก”	 ซ่ึง

เยาวชนเหล่านี้จะได้รับการฝึกสอน

ทกัษะการเล่นฟุตบอล	ฝึกวินยั	และ

ความเป็นนักกีฬา	 ตลอดจนได้รับ

การดูแลด้านการเจริญเติบโตตาม

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยผู้

ฝึกสอนซ่ึงเป็นอดีตนกักีฬาฟุตบอล

ทมีชาติไทย	ย่ิงไปกว่านัน้	บรษัิทฯ	ยัง

ดูแลด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน

ของสโมสรฯ	ด้วยการ	จัดครมูาสอน

พิเศษ	ปัจจุบันมีเยาวชนที่ผ่านการ

คัดเลือกและผู้ปกครองใน	 ชุมชน

มอบความไว้วางใจเข้าเป็นนักกีฬา

ในสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก	

พร้อมทัง้เข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอล

รายการต่างๆ	ทั่วประเทศ	โดยมี่คุณ

ไพรัช	แก้วศิลา	เป็นประธานสโมสรฯ
ขอบคุณภาพ	และข้อมูล:	เพจ	facebook	ไพรชั	

สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก

ป้อมปรำกำรจับมือบำงจำก
สู่การพัฒนาฟุตบอลเด็กอย่างยั่งยืน

บริษัท บางจาก ปิ โตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
กบัควำมรบัผดิชอบต่อชมุชน	และสงัคม	สูส่โมสรฟตุบอลเยำวชนบำงจำก
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	 ปิดฉากฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อย	 ส�าหรับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก	
2013	โดยทีม	“นางฟ้าปราการ”	SEC-Transformer	สมุทรปราการ	จบอันดับใน
ลีกด้วยต�าแหน่งบ๊วยมีอันต้องร่วงตกชั้นไปแข่งขันในระดับโปรชาเลนจ์อีกครั้ง
	 แม้อาจเกบ็ได้เพียง	1	คะแนน	แต่	ประธานสโมสรวอลเลย์บอลจงัหวัด
สมุทรปราการ	อีกทั้งยังท�าหน้าที่กุนซือใหญ่		“น้าเถียร”	สเถียร	สระทองหน	มอง
ว่าไม่ได้เป็นความล้มเหลวแต่อย่างใด	 โดยมองว่าด้วยศักยภาพของทีมที่ดูเป็น
รองทีมร่วมลีกอยู่หลายขุม	ต่างท�าผลงานกันได้อย่างเต็มที่แล้ว	และน้องๆ	ทุก
คนในทีมก็ช่วยกันเล่น	 และช่วยกันประคับประคองทีม	 แม้สุดท้ายอาจจะไม่
สามารถท�าผลงานในระดับที่น่าพอใจก็ตาม
	 กุนซือใหญ่สโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ	มองว่า	 ในช่วง
หนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาถือเป็นประสบการณ์ที่ล�้าค่า	แก่ลูกทีมทุกๆ	คน	รวมถึงตัว
เขาเองด้วย	เนือ่งจากก่อนหน้านีท้าง	“น้าเถียร”	เคยคุมทมีวอลเลย์บอลหญงิ	แต่
ในระดับเยาวชนเท่านั้น	 โดยดูแลน้องๆ	นักวอลเลย์บอลจังหวัดสมุทรปราการ	
แต่ไม่เคยคุมทมีในระดับอาชพี	เฉพาะอย่างย่ิงเวทีไทยลีก	ลีกวอลเลย์บอลสูงสุด
ของประเทศไทย	
	 ค�าถามอยู่ทีว่่าเม่ือทมีตกชัน้	ด้วยมาตรฐานทีต่่างกับทมีในระดับไทยลีก
แบบนี้	ทางทีมจะเข้าร่วมการแข่งขัน	โปรชาเลนจ์	 เพื่อปีนกลับขึ้นสู่ไทยลีกอีก
ครั้ง	“น้าเถียร”	มองว่า	อาจจะมีการพักการแข่งขันในปีหน้าก็เป็นได้	เมื่อทางทีม
ยังค่อนข้างที่จะขาดความพร้อมในหลายๆ	ด้าน	แต่อาจจะยังมีส่วนร่วมในการ
แข่งขนัในรูปแบบทีต่่างออกไป	โดยมีแนวโน้มทีจ่ะเข้าร่วมกับทมีอืน่หากมีโอกาส	
ซึ่งตรงนี้คงต้องรอดูกันต่อไป
	 แต่ในระยะยาวทางกุนซือรายนี้มองว่า	 หากสโมสรพร้อมมากกว่า
ปัจจุบันก็อาจลงแข่งขันอีกครั้ง	โดยเน้นใช้น้องๆ	ที่ทาง	“น้าเถียร”	คุมมากับมือ
ต้ังแต่เด็กๆ	 ในการเป็นฐาน	 และเน้นดึงผู้เล่นชั้นเย่ียมเข้ามาเสริมในบาง
ต�าแหน่งเท่านั้น	 ซ่ึงเชื่อว่าในการที่ทางทีม	 สมุทรปราการ	 วีซี	 จะกลับเข้าร่วม
สังฆกรรมในเกมระดับอาชีพอีกครั้ง	ทีมจะต้องมีมาตรฐาน	และความพร้อมที่ดี
ขึน้กว่าในฤดูกาลปัจจุบนัแน่นอน	เนือ่งจากมีบทเรียนให้เห็นจากในฤดูกาลทีพ่ึง่
จบลงไปเป็นบทเรียน
	 แม้ตอนนี้ทางเกมลีกอาจจะจบไปแล้ว	 รวมถึง	 “นางฟ้าปราการ”	อาจ
จะไม่ได้โชว์ลีลาการตบลูกยางในเวทีไทยลีกอีกอย่างน้อยๆ	 1	ฤดูกาล	แต่ทาง	
“น ้าเถียร”	 ก็ยังดูแลในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนจังหวัด
สมุทรปราการ	โดยโปรแกรมลงแข่งขนัในรอบคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ	เพือ่หาทมี
ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	รอบสุดท้ายที่จังหวัดสุพรรณบุรี	ต่อไป
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สเถยีร สระทองหน
กับทิศทำงในอนำคต

“นำงฟ้ำปรำกำร”
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