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เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 

น. ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้

มีการเปิดมหกรรมเซิ้งแข้งโต๊ะเล็กรอบ 16 ทีมสุดท้าย  

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6 แสนบาท ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 

– 10 ก.พ. ในรายการ “สมุทรปราการ ฟุตซอล ซุปเปอร์ 

คัพ” โดยในงานนี้นี้ได้รับเกียรติจาก คุณชนสวัสดิ์ อัศว

เหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็น

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และคุณพูลผล อัศวเหม 

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

อำนวยการจัดการแข่งขัน อีกทั้งภายในงานยังมีแขกผู้มี

เกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น รอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการสุรชัย อังเกิดโชค, คุณ

สามารถ ทรัพย์พจน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนา

ฟุตซอลแห่งชาติ, ดร.วิจิตร เกตุแก้ว ประธานที่ปรึกษา

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์, คุณชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการศูนย์การ

กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ, พันตำรวจ

โทปริญญา วงศ์กล้า และคุณวรพร อัศวเหม ประธาน

สภาเทศบาลตำบลบางปู โดยบรรยากาศการเปิดงานเป็น

ไปอย่างยิ่งใหญ่ อีกทั้งภายในงานยังมีเกม และกิจกรรม

ให้แฟนบอลร่วมสนุกมากมาย โดยมีบรรดาแฟนบอล 

ประชาชน และเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดกัน

อย่างหนาตา ซึ่งคู่ก่อนเปิดสนามเป็นฟุตซอลนัดพิเศษ

ระหว่าง ทีมวีไอพีสมุทรปราการ กับ ทีมรวมดาราก่อน 

ซึ่งจบกันไปแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุ่น เสมอกันไปแบบ

สนุก 2-2 ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี

บรรดาแข้งโต๊ะเล็กร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดการ

แข่งขัน มีประธานจัดการแข่งขัน คุณพูลผล อัศวเหม 

ขึ้นกล่าวเปิดการแข่งขัน ซึ่งสาระสำคัญที่ ได้จัดการ

แข่งขันในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนชาวสมุทรปราการหัน

มาสนใจกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความ

สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของฟุตซอลจังหวัด

สมุทรปราการ ในโครงการ “สร้างช้างเผือกเมือง

สมุทรปราการ” ต่อไป โดยหลังจากกล่าวเปิดงานเสร็จ 

ก็ได้มีการแข่งขันฟุตซอลคู่เปิดสนามรุ่นประชาชน เป็น

การพบกันระหว่าง ทีมสมุทรปราการ ฟุตซอล ยูไนเต็ด 

ทีมเจ้าถิ่น ปะทะแข้งกับ ทีม I  AM  SPORT ซึ่งเกม

ดำเนินไปอย่างสนุกทั้งในสนามรวมถึงบรรยากาศกอง

เชียร์ที่ได้กองเชียร์เลือดฟ้า-ขาว อย่างทีมสมุทรปราการ

เอฟซี เข้ามาร่วมสร้างสีสันทำให้บรรยากาศภายในสนาม

เป็นไปอย่างคึกคัก จบเกมคู่เปิดสนามเสมอกันไปแบบมี

สกอร์ 1-1 ซึ่งสำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน “สมุทรปราการ 

ฟุตซอล ซุปเปอร์ คัพ” ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสดใน 

Football Siam TV ทางช่อง 74 ทรูวิชั่นส์อีกด้วย 

	 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ	 ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	 และสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ	 จัดการแข่งขัน	

สมุทรปราการ	 ฟุตซอล	 ซุปเปอร์	 คัพ	 	 2011	 -2012		

และพิธีปิดวันนี้ ได้รับเกียรติจาก	 รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ	 นายสุรชัย	 อังเกิดโชค	 มาเป็น

ประธานในพิธีปิด	 พร้อมกับ	 นายวรพร	 อัศวเหม	 รอง

ประธานจัดการแข่งขัน	 และแขกผู้มีเกียรติอีกหลาย

ท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้	 การแข่งขันได้ผ่านการ

ดวลแข้งจนได้	 2	 ทีมสุดท้าย	 เข้าสู่รอบตัดเชือก	ทั้งรุ่น

เยาวชน	 และรุ่นประชาชนทั่วไป	 รุ่นนี้ต้องขอบอกว่า	

ท่านพูลผล	 อัศวเหม	 นายกสมาคมกีฬาจังหวัด

สมุทรปราการ	 ได้ ให้ โอกาสนักกีฬาฟุตซอลทีมใน

ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	โดยมีการการถ่ายทอดสด

คู่ชิงชนะเลิศ	 ระหว่างสโมสร	 ธอส.	 อาร์แบค	 -	 สโมสร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย	ทางช่อง	 Football	 Siam	

TV	ทรูวิชั่นส์	74		เวลา	16.00-18.00	น.	ณ	สนามศูนย์

เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	ซี่งผลการแข่งขันคู่

นี้	 ผลปรากฏว่า	 ธอส.	 อาร์แบค	ถล่มสโมสรการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยไป	 4-0	 คว้าเงินรางวัล	 300,000	 บาท	

ไปนอนกอด	 ส่วนผู้แพ้รับรางวัลไป	 100,000	 บาท	

อันดับ	3	ได้รับเงิน	50,000	บาท	และอันดับ	4	ได้รับเงิน	

20,000	บาท	ซึ่งทีมบ้านคุณดุก		FCและ	สโมสร		I		AM		

SPORT	 คว้าอันดับ3,4	 ตามลำดับ	 นอกจากนี้ยังมี

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและดาวซัลโว	 ทั้งสองรางวัลจะ

ได้รับเงินคนละ	 10,000	 บาท	 โดยนาย	คณิศร	 	 ภู่พันธ์		

(สโมสร	 ธอส.อาร์แบค)	 คว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยม,	

นาย	ชัยณรงค์	 	ทิพย์กัณหา	(ทีมบ้านคุณดุก		FC)	เป็น

ดาวซัลโวสูงสุด	 สำหรับรุ่นเยาวชน	 คู่ชิงชนะเลิศเป็น

การแข่งขันระหว่าง	รร.		บางพลีราษฏร์บำรุง	-	รร.		สวน

กุหลาบ	สมุทรปราการ	ซึ่งทางบางพลีราษฏร์บำรุงถล่ม

สวนกุหลาบไปแบบสนุกสุดมันส์	 9-6	 โดยผู้ชนะ	 รร.		

บางพลีราษฏร์บำรุง	 รับทุนการศึกษา	 50,000	บาท	 รร.		

สวนกุหลาบ	 สมุทรปราการ	 คว้ารองชนะเลิศได้รับทุน

การศึกษา	 	 30,000	 บาท	 อันดับ	 3	 เป็นของ	 รร.	 ป้อม

พระจุลจอมเกล้า	 ส่วนอันดับ	 4	 ตกเป็นของ	 รร.	 พูล

เจริญวิทยาคม	 โดยคว้าเงินรางวัล	 20,000,	 10,000	

บาทตามลำดับ	 อีกทั้งยังมีรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมตก

เป็นของนาย	 ณฐกร	 	 หมอเมือง	 (รร.บางพลีราฏร์

บำรุง)และ	นาย	สรายุทธ		หลีเหล่างาม	(รร.สวนกุหลาบ	

สมุทรปราการ)	คว้าตำแหน่งดาวซัลโว	ทั้งสองรางวัลจะ

ได้รับทุนการศึกษาคนละ	5,000	บาท	

 

เปิดมหกรรม “สมุทรปราการ ฟุตซอล ซุปเปอร์ คัพ” 
สุดอลังการ ชิงเงินรางวัลกว่า 6 แสนบาท 

สีสันกองเชียร์ป้อมปราการคว้ารางวัล 
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.55 ที่ผ่านมา ที่

สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ในการ

แข่งขันสมุทรปราการ ฟุตซอล ซุปเปอร์ คัพ  2011 -

2012 นัดปิดสนาม แฟนกองเชียร์ป้อมปราการก็ได้เฮ 

เมื่อคว้ารางวัล รองชนะเลิศกองเชียร์ยอดเยี่ยม ที่สร้าง

ความสนุกสนานคลื่นเครงรวมถึงสร้างสีสันให้กับการ

แข่งขันฟุตซอลในรายการ “สมุทรปราการ ฟุตซอล 

ซุปเปอร์ คัพ” ซึ่งตัวแทนกองเชียร์สมุทรปราการเอฟซี 

ขึ้นรับมอบรางวัลจำนวน 5,000 บาท จาก คุณวรพร อัศว

เหม รองประธานจัดการแข่งขัน โดยตำแหน่งกองเชียร์

ชนะเลิศตกเป็นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษ

สุวรรณ) ซี่งขนบรรดาเชียร์ลีดเดอร์มาร่วมสร้างสีสันให้

กับสนามแข่ง คว้าเงินรางวัล 10,000 บาท ไปครอง 

 

ยิงสดพิธีปิดโต๊ะเล็กยิ่งใหญ่ 
 

สมุทรปราการ ฟุตซอล ซุปเปอร์ คัพ 2011-2012 

ธอส.อาร์แบค ควง ร.ร. บางพลีราษฏร์บำรุงคว้าแชมป์ 
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สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี 
รังเหย้าปราการ ปี 2012 

 เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ

สนามเหย้าใหม่ของ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี 

ในฤดูกาล 2012 โดยในฤดูกาลนี้ทีมจะไปใช้สนามเฉลิม

พระเกียรติ 72 พรรษามีนบุรี ซึ่งในปีที่แล้วสนามแห่งนี้

ถูกใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรไทยฮอนด้า แต่ใน

ฤดูกาลนี้ทางไทยฮอนด้าได้ย้ายไปใช้สนามพระจอม-

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทน อีกทั้งทางศุลกากร  

ยูไนเต็ด ที่ร่วงหล่นชั้นลงมาอยู่ในลีกดิวิชั่น 2 เหมือนกัน 

ทำให้ไม่สามารถใช้สนามร่วมกันได้ ทางสมุทรปราการ

เอฟซี จึงต้องหาสนามเหย้าแห่งใหม่อีกครั้ง ซึ่งหวยก็มา

ตกที่สนามแห่งนี้ซึ่งว่างพอดี  

 ก็เป็นอีกครั้งที่ทางสมุทรปราการเอฟซี ต้อง

พเนจรไปใช้สนามนอกตัวจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งสนามแห่งนี้

ถือเป็นสนามเหย้าที่ 9 ของสมุทรปราการเอฟซี เข้าไป

แล้ว และมันก็คงไม่ใช่สนามเหย้าแห่งสุดท้ายเช่นเคย 
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สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี 
รังเหย้าปราการ ปี 2012 
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คอบอลปราการตามเชียร์ถึงขอบสนาม 
น้อมเกล้ามหาราช กบินทร์บุรี 

คอบอลปราการตามเชียร์ถึงขอบสนาม 
น้อมเกล้ามหาราช กบินทร์บุรี 
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คอบอลปราการตามเชียร์ถึงขอบสนาม 
น้อมเกล้ามหาราช กบินทร์บุรี 

คอบอลปราการตามเชียร์ถึงขอบสนาม 
น้อมเกล้ามหาราช กบินทร์บุรี 
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โค้ชเป็ดเป็นปลื้ม	 ปราการ	 เปิดรังเหย้าใหม่สุดอบอุ่น	

แฟนแห่ให้กำลังใจล้นหลาม

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 

ที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องเตรียมทีมสู้ศึก 

เอไอเอสลีก ภูมิภาคฤดูกาล 2012 โดยในการแข่งขัน

ฟุตบอลอุ่นเครื่องในนัดนี้ถือว่า เป็นนัดอุ่นเครื่องนัดที่ 

7 และถือได้ว่าเป็นนัดสุดท้ายในการเตรียมทีมก่อนลง

แข่งขันในฤดูกาลหน้าอีกด้วย โดยผลการอุ่นเครื่องใน 

6 นัดก่อนหน้านี้ของทางสมุทรปราการเอฟซี ชนะ 

0 เสมอ 1 แพ้ 5 สำหรับการอุ่นเครื่องในนัดที่ 

7 นี้ ทางสมุทรปราการเอฟซี เปิดรังเหย้าใหม่ 

สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามีนบุรี รับการมาเยือน 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งถือว่าทัพป้อมปราการเอาฤกษ์     

เอาชัยในการลงประเดิม สนามใหม่ต่อหน้าสายตาแฟน     

บอลท่ีตามมาเชียร์กันหนาตาได้ดีทีเดียวโดยเฉือนเอาชนะ 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ 1-0 จากการทำประตูของ ดิ๊กสัน ทำ

ให้ทีมชุดนี้สามารถมาประเดิมชัยในการอุ่นเครื่องนัดสุด 

ท้ายกอ่นเปิดฤดกูาลไดพ้อด ีโดยหลงัจากจบนดัอุน่เครือ่ง 

ทางสมุทรปราการเอฟซี ก็ได้ถือโอกาสนี้จัดการแข่งขัน 

นัดเกียรติยศ และให้กำลังใจ “โค้ชเป็ด” หรือในฉายา 

ที่เราคุ้นหูอย่าง “เดอะดั๊ก” พงษ์ศิริ ยะกัณฐะ อดีต 

กองหลังกัปตันกระดูกเหล็กของ “ ป ้ อ ม ป ร า ก า ร ” 

สมุทรปราการเอฟซี ที่จะทำหน้าที่ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนซึ่

งถือเป็นบทบาทใหม่ในฤดูกาลหน้า โดยทำการแข่งขัน 

ต่อจากนัดอุ่นเครื่องทันที โดยการแข่งขันนัดเกียรติยศ 

แด่โค้ชเป็ดในนัดนี้ เป็นการแข่งขันระหว่าง ทีม VIP. 

และกองเชียร์ป้อมปราการ พบ ทีมบ่าววีและเพื่อน ซึ่ง  

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม 

อีกทั้งภายในงานยังมีการเลี้ยงอาหารบรรดากองเชียร์

และนักกีฬาจากผู้ ใหญ่ ใจดีของทางสโมสรอย่าง 

“คุณนงค์” พันธะมน แตงอ่อน ซึ่งจบงานเปิดตัวรัง 

เหย้าใหม่สนาม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามีนบุรี 

นี้ไปด้วย ความอิ่มเอมใจกันทุกฝ่าย

ป้อมปราการ	สูงสุดคืนสู่สามัญ 
 หลังจากที่ทางสมุทรปราการเอฟซี ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนทีมใหม่ทั้งในส่วนของนักเตะ โค้ช รวมถึง

ฝ่ายบริหารของทางสโมสร เรียกได้ว่าเปลี่ยนใหม่แทบ

ยกทั้งระบบ ในฤดูกาล 2012 นี่ ทางทีมข่าวสาครนิวส์ จึง

ได้ถือโอกาสนี้เข้าสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมคนใหม่แต่หน้า

เก่าอย่าง “บิ๊กเผือก” คุณพีรพัฒน์ ถานิตย์ อดีตประธาน

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นเป็นผู้

ก่อตั้งสมุทรปราการเอฟซี ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลง 

ปัญหาสนาม และแนวทางในอนาคต ของสมุทรปราการ

เอฟซี 

Q:สำหรับปีนี้ที่ทางพี่เผือกได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีม

สมุทรปราการเอฟซี รู้สึกอย่างไรบ้าง 

A : คื อ นี่ เ ป็ น ปี แ ร ก ที่ ผ ม ไ ด้ ม า เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร ที ม

สมุทรปราการเอฟซี  ก็จากสูงสุดคืนสู่สามัญ ในส่วน

ของทีมในปีนี้ทางสโมสรได้เซ็นสัญญากับนักเตะเป็น

เวลา 2 ปี โดยทั้งหมดมีฐานเงินเดือนมาตรฐานตามจริง 

ซึ่งนักเตะในปีนี้นักเตะของเราถือว่าใจสู้มากๆ และผม

มั่นใจว่าทีมเราสู้กับทีมอื่นได้สนุกแน่ 

Q:ในปีนี้ทางสมุทรปราการเอฟซี มีการเปลี่ยนแปลงทีม

ทั้งหมด ปีนี้ทางสโมสรมีแนวทางการสร้างทีมอย่างไร

บ้าง 

A:ปีนี้ทางสมุทรปราการเอฟซี เน้นการสร้างทีม สร้าง

สโมสร สร้างองค์กรใหม่ทั้งหมด โดยปีนี้เราสร้างทีมงาน

ขึ้นมาใหม่หมด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมงานโค้ช 

เจ้าหน้าที่ ทุกๆอย่าง โดยเราสร้างทุกอย่างขึ้นเพื่อให้

สมุทรปราการเอฟซี เป็นสโมสรที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

Q:ในส่วนของสนามซ้อมและสนามแข่งที่เป็นปัญหาอยู่

ในตอนนี้ ในอนาคตจะมีการแก้ไขอย่างไรบ้าง 

A:ในส่วนของสนามซ้อมเราก็คงต้องพูดตามจริง ว่า 

สมุทรปราการเอฟซี ไม่มีสนามกีฬาประจำจังหวัด เราก็

เลยต้องทำทุกอย่างเองหมด ซ้อมกันเอง ซ่อมกันเอง 

ซึ่งสนามซ้อมของเรายังอยู่ที่หมู่บ้านมัณฑนาตามเดิม 

ส่วนสนามแข่งในช่วงแรกของปีนี้ทางเราจะใช้สนาม 72 

พรรษามีนบุรีเป็นสนามเหย้าไปก่อน แต่คาดว่าเร็วๆนี้

ทางเราอาจมีข่าวดี โดยอาจมีการเปลี่ยนสนามซ้อมและ

สนามแข่ง ไปใช้ที่สนามวัดราษฎร์โพธิ์ทองแทน 

Q:ในส่วนของแฟนบอลไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีการดูแล

อย่างไรครับ 

A:ในส่วนของแฟนบอลในปีนี้เราเน้นว่า ใครอยากเชียร์ก็

เชียร์ เพราะสโมสรในจังหวัดเรามีหลายทีม แต่ทีม

สมุทรปราการเอฟซี ถือเป็นทีมแรกในจังหวัด

สมุทรปราการ เป็นทีมที่เกิดจากแรงบันดาลใจของแฟน

บอลจริงๆ ในส่วนของฐานแฟนบอลในปีนี้เราก็จะเน้น

ไปที่ทีมเยาวชน โดยเราเน้นไปที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ ที่เลือกที่นี่ก็เพราะผมเป็นศิษย์รุ่น 1 ของ

ที่นี่ และจะพาน้องๆจากโรงเรียนนี่แหละเข้ามาเป็นแฟน

คลับของทางสโมสร และก็จะสร้างทีมเยาวชนของเรียน

เรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เพื่อเอาไว้เป็นทีมสำรอง

ให้สมุทรปราการเอฟซีในอนาคต  

 และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆ ของ 

“บิ๊กเผือก” ผจก.ใหม่ถอดด้ามของ “ป้อมปราการ” 

สมุทรปราการเอฟซี ที่ต่อสู้ด้วยศรัทธาเพื่อสโมสรเพื่อ

มวลชนแห่งนี้ และหวังว่าแฟนบอลจะคอยเอาใจเชียร์

ทีมนี้สู้ศึก เอไอเอส ลีกภูมิภาคโซนภาคกลางและภาค

ตะวันออก ในฤดูกาล 2012 ต่อไป 

 

ขอบคุณคุณโอ๋สาครที่เอื้อเฟื้อข้อมูล 
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วาทยกรลูกหนัง		 

 ซ้อม  ซ้อม  และ  ซ้อม  เท่านั้น  สำหรับ   บัณฑิต  อึ้งรังษี    วาทยกร  (Conductor)  

ชาวไทยจากหาดใหญ่   สงขลา ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันมาร์เซล 

วิล่า   (Maazel – Vilar  International  Conducting  Competition)  เป็นการแข่งขันอำนวย

เพลงรายการใหญ่ ที่ คาร์เนกีฮอลล์  นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  เมื่อ  พ.ศ.  2545 

 บัณฑิต  มักกล่าวเสมอและน่าจะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่ผลักดันให้เขาเกิดพลังใจ

และพลังกายในการก้าวไปถึงฝัน  นั่นคือ  “มนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาตนเองได้”  

และ  “มนุษย์มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด” 

 วาทยกรเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ   เป็นงานที่ต้องใช้สมองมากกว่าที่คิด   วาทยกร คือ 

การยืนอยู่ด้านหน้าของวงดนตรีขนาดใหญ่  วงออร์เคสตร้า  เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มากฝีมือและเครื่อง

ดนตรีนับร้อยชิ้น   วาทยกร  ต้องทำหน้าที่คุมเสียง  ต้องศึกษาทุกตัวโน้ตของวงออร์เคสตร้า  เครื่อง

ดนตรี  นักดนตรี  โดยที่วาทยกรต้องมีข้อมูลทั้งหมดที่จะต้องจดจำอยู่ในสมองและหู  และต้อง

จินตนาการให้ออกว่า  เมื่อนำทุกส่วนมารวมกันแล้วจะสร้างสรรค์ผลงานดนตรีออกมาในรูปแบบใด  

ส่วนท่วงท่าทำการต่าง ๆ   Conduct   นั้นเป็นเรื่องเปลือกนอกที่เทียบได้เพียง  2  เปอร์เซ็นต์  ของ

งานเท่านั้น 

 

 ซ้อม  ซ้อม  และ  ซ้อม  เท่านั้น  สำหรับ  พงษ์สิริ  ยะกัณฐะ  เดอะ  ดั๊ก  โค้ชเป็ด  

หัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ  /  สมุทรปราการเอฟซี  ที่เป็นทั้งผู้เล่น

และโค้ช  (Player and Coach)  สำหรับฟุตบอลอาชีพ ลีกภูมิภาค  ดิวิชั่น  2  กลุ่มภาคกลางและ

ตะวันออก  ฤดูกาลปี  2012  /  2555 

 ก็คงไม่แตกต่างกัน   แม้ว่า  บัณฑิต  อึ้งรังษี  วาทยกรวงออร์เคสตร้า  (Conductor)    

กับ  วาทยกรลูกหนัง  วาทยกรเป็ด (Conducktor)  พงษ์สิริ  ยะกัณฐะ  ผู้ทำหน้าที่เป็นวาทยกร

ลูกหนัง  ด้วย  การยืนอยู่เบื้องหลังผลงานของสมุทรปราการเอฟซี  ไม่ว่าผลงานเมื่อจบการแข่งขัน  

90  นาที  จะออกมาในรูปใด   แพ้   เสมอ  หรือ   ชนะ  ก็ตาม  วาทยกรเป็ด  ต้องควบคุมทุกสิ่งทุก

อย่างให้ลงตัวสมบูรณ์แบบตามความต้องการ    ตารางการฝึกซ้อม  อุปกรณ์การฝีกซ้อม  นัก

ฟุตบอล  เทคนิคและแท็กติกต่าง ๆ  ที่จะใช้เป็นอาวุธในการแข่งขันกับทีมต่าง ๆ ที่ร่วมภาคกลาง

และตะวันนออกด้วยกัน 

 สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ  /  สมุทรปราการเอฟซี  และ  กองเชียร์ป้อม

ปราการ  คงต้องให้กำลังใจและทุ่มเทแรงศรัทธาไปให้กับ วาทยกรลูกหนัง   วาทยกรเป็ด  ว่า  เมื่อ

เสร็จสิ้นภารกิจกำกับเวที  กำกับการแสดง  ให้กับนักฟุตบอลป้อมปราการ ในปี  2012 / 2555  แล้ว 

ผลงานจะดีเลิศจนกระทั่งวาทยกรลูกหนังรายนี้จะได้รับรางวัลใด ๆ เป็นสิ่งตอบแทนบ้าง 

TRIPLE SSS 
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ด้านทีมเยือนก็ขนผู้เล่นมาแบบเต็มที่เหมือนกันแต่ก็ยังขาดผู้เล่นต่างชาติอย่าง Roland, Coffie, Dekpo และ 
Matthew ที่ยังรอใบอนุญาตจากทางสมาคมจึงไม่สามารถส่งรายชื่อลงแข่งในวันนี้ได้ โดยมี “อาร์ท” เบญจพล คล้อย
เอี่ยม กัปตันทีมคนใหม่ นำลูกทีมมาบู๊ในวันนี้ อีกทั้งนัดนี้ยังถือเป็นการคุมทีมอย่างเป็นทางการนัดแรกของ “โค้ช
เป็ด” อีกด้วย ซึ่งผลงานการพบกันในบ้านกบินทร์ ซิตี้ เตะ 2 นัด ผลปรากฏว่าสมุทรปราการ สามารถเอาชนะได้ทั้ง 2 
นัด 
 น.5 กบินทร์ ซิตี้ เจ้าถิ่นเกือบทำให้แฟนบอลได้เฮ เมื่อได้ฟรีคิกบริเวณด้านข้างสนาม จันทวี โยนเข้ามา
ให้เอดูกองหน้าตัวความหวังของเจ้าถิ่นโหม่งเสยข้ามคานไปแบบได้ลุ้น 
 น.9 ทีมเยือนได้เสียวบ้างจากจังหวะที่ดิ๊กสันได้จังหวะยิงบริเวณกรอบเขตโทษ แต่บอลเฉี่ยวเสาออกไป
แบบมีลุ้น 
 น.12 เริ่มเป็นสมุทรปราการเอฟซี ที่ได้ลุ้นมากขึ้น และก็ได้โอกาสโจ่งแจ้งจากลูกเตะมุม โดยทางทีม 
เยือนเล่นเคาะบอลสั้นให้พันธ์ศักด์ เลี้ยงเข้ามาบริเวณมุมกรอบ 18 หลาก่อนปั่นไซด์ บอลทำท่าจะเข้าอยู่แล้วแต่ผู้
รักษาประตูเจ้าถิ่นยังไวปัดออกไปได้แบบได้เสียวทั้ง 2 ฝ่าย 
 น.20 เกมก็ต้องหยุดลงเมื่อเอกสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บ เล่นต่อไม่ไหวถึงกับต้องหามออกนอกสนาม โดยทาง
เจ้าถิ่นต้องส่งปิยะชัย ลงมาเล่นแทน  
 น.27 เจ้าถิ่นมาได้จังหวะหวาดเสียวอีกครั้งจากฟรีคิก เป็น จันทวี ตัวเตะลูกนิ่งของเจ้าถิ่น โยนเข้ากลาง
ให้เอดูวิ่งสอดมายิ่งข้ามคานไปแบบได้ลุ้น 
 น.30 เป็นทีมเยือนได้ลุ้นจากลูกเตะมุมสั้นอีกครั้ง โดยเป็น พันธ์ศักด์ คนเดิม ที่รับบอลมาก่อนซัดถาก
เสาไปแบบมีลุ้น 
 สมุทรปราการเอฟซี ทีมเยือนเริ่มเล่นดีกว่าแบบเห็นได้ชัด และได้จังหวะเข้าทำหน้าปากประตูทีมเจ้าบ้าน
อยู่หลายหนแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ จนถึง น. 40 เป็นจังหวะเบ๊อะบ๊ะของธวัชชัยผู้รักษาประตูและ
กัปตันทีมเจ้าถิ่นที่จะเตะบอลยาวจากหน้าปากประตูแต่ดันถือบอลเพลินเลยเขตโทษไปหน่อย ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นฟรี
คิกบริเวณกรอบเขตโทษ และเป็นมานพ กองหลังทีมเจ้าถิ่นที่อาสาขึ้นมาปั่นฟรีคิก เข้าไปแบบงามหยด ชนิดที่ทางผู้
รักษาประตูเจ้าถิ่น สุดเอื้อมถึง ทำให้แฟนป้อมปราการที่ตามมาเชียร์กว่า 100 ได้เฮกันลั้นสนามน้อมเกล้า ทีมเยือน
ออกนำเจ้าถิ่น 0-1 ช่วงท้ายครึ่งแรกทีมเยือนที่เรียกได้ว่าเล่นตามเสียงเชียร์ยิ่งเล่นยิ่งคึก และยังได้ลุ้นนำห่างในช่วง
ทดเจ็บ แต่ดิ๊กสัน ตะบันหลุดกรอบไปแบบน่าเสียดาย 
เริ่มครึ่งหลังมาก็ยังเป็นทางสมุทรปราการเอฟซี ทีมเยือนที่บุกกดดันเจ้าถิ่นจากการเล่นริมเส้นได้เป็นระลอก เมื่ออดิ
ศักดิ์ได้ลากบอลถึงเส้นหลังก่อนปาดกลับมา แต่ไม่มีใครเข้าชาร์ตถึงบอลชนิดมีเสียงฮือฮาจากแฟนบอล 
 น.50 กบินทร์ ซิตี้ ยังพยายามสู้และมาได้ลุ้นบ้างจากลูกฟรีคิกโยนเข้ากลาง ผู้เล่นเจ้าถิ่นได้โหม่งโล่งๆ 
แต่หลุดเสาไปแบบหวุดหวิด 
 น.54 ก็มีจังหวะชุลมุนเมื่อดิ๊กสันไปเล่นตุกติกใส่ผู้เล่นกบินทร์ ซิตี้ จนลงไปนอน
กองกับพื้น จนผู้เล่นเจ้าถิ่นกรูกันเข้าไปกดดันผู้ตัดสิน จนดิ๊กสัน โดน
เหลืองแรกของเกมนี้ 
 น.60 นักเตะกบินทร์ ที่วันนี้เล่น ขาดๆ เกินๆ เกือบทำให้แฟน
บอลทีมเยือนได้เฮเมื่อเตะผิดเหลี่ยมบอลกระเด้งจูบคานแบบได้เสียว 
 น.63 ก็เกิดเหตุชุลมุนอีกครั้งจากจังหวะที่ทางเจ้าถิ่นได้ลูกทุ่ม
บริเวณกลางสนาม แต่อดิศักดิ์ผู้เล่นทีมเยือนทำเก๋าไม่ยอมถอยให้ จันทวีผู้
เล่นเจ้าถิ่นทนไม่ไหวทุ่มบอลใส่หัว จนดูจะเลยเถิดผู้ตัดสินต้องเข้ามาปรามทั้งคู่ 
 น.65 ทีมเยือนที่พยายามควานหาลูกที่ 2 ก็ได้ลุ้นอีกครั้ง จากจังหวะทำ
ชิ่งกันสวย และเป็นดิ๊กสันที่รับบอลสุดท้ายก่อนซัดหลุดกรอบแบบน่าผิดหวัง 
 น.67 ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นต้องลงไปนอนกองกับพื้นอีกครั้ง จากจังหวะ
ปะทะกับนักเตะปราการ จนต้องปฐมพยาบาลอยู่พักใหญ่แต่ก็เล่นต่อไม่ไหว ต้องส่งกิตติ
ชัย ผู้รักษาประตูสำรองลงมาแทน 
 น.76 กองเชียร์ทีมเยือนได้เฮกันลั้น จากจังหวะทุ่มที่เหมือนไม่มีอะไรก่อน
โยนข้ามฟากมาจากกราบซ้ายให้ศรีไพร แบ็คทีมเยือนที่แอบสอดมาวอลเลย์แบบไม่
ต้องจับชนิดสะใจแฟนบอล 
ช่วงท้ายเกมทีมเยือนที่เล่นแบบได้ใจแฟนบอลก็เกือบได้เม็ดสาม จากจังหวะเตะมุม
เมื่ออุสมานโหม่งบอลกระดอนพื้นชนิดผู้รักษาประตูต้องตระครุบบอลที่กำลังจะเลยเส้น ไว้ 
ได้แบบได้ลุ้น จบเกมสมุทรปราการบุกมาคว้าชัยเหนือกบินทร์ ซิตี้ 2-0 พร้อมยืดสถิติไม่แพ้ใครในการ
ลงนัดเปิดฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นการเปิดตัวการคุมทีมอย่างเป็นทางการที่สวยงามของ “โค้ชเป็ด” อีกด้วย 

					กบินทร์	ซิตี้	–	สมุทรปราการเอฟซี	
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	 โค้ชเป็ดขอบคุณลูกทีม	พร้อมอ้อนกองเชียร์ปราการให้กำลังใจทีมต่อเนื่อง 
 หลังจากสมุทรปราการ บุกไปทุบกบินทร์ ซิตี้คาถิ่น 2-0 ด้าน “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฑะ ผู้เล่น/ผู้

ฝึกสอน สมุทรปราการเอฟซี กล่าวหลังจบเกมหลังลูกทีมบุกมาลูบคมทีมเจ้าถิ่นไปแบบไม่ลำบากว่า “ขอบคุณ

นักเตะทุกคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดเกม ซึ่งชัยชนะนัดนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี และยัง

ถือว่าเราทำได้ตามเป้าหมายด้วยการยืดสถิติไม่เคยแพ้ใครในการลงประเดิมสนามต่อไป แต่ตนและลูกทีมยัง

ต้องทำงานหนักกันต่อไป และหวังว่ากองเชียร์จะคอยให้กำลังใจทีมอย่างดีต่อไป” โค้ชเป็ดกล่าวด้วยสีหน้าที่ยิ้ม

แย้มหลังประเดิมการคุมทีมด้วยชัยชนะ 

ทีมงานป้อมปราการเข้าไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยลีกภูมิภาค 
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 55 ที่ผ่านมา ทีมงานสมุทรปราการเอฟซี นำทีมโดย “บิ๊กเผือก” อดีตประธานสมุทรปราการเอฟซี พร้อมด้วยฤทธิ

เดช จุลละจินดา รองประธานอำนวยการสมุทรปราการเอฟซี พร้อมทั้งทีมงานของทางสโมสรเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ก่อนออกเดินทางไปสนาม

น้อมเกล้ามหาราช ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นสิริมงคลและถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้สมุทรปราการเอฟซี ประสบแต่โชค

ดีในการลงแข่งขันในทุกๆสนามที่ลงเล่นในทุกๆ นัด 

เลน่ดมีตีิบ๊	แนวคดิกิบ๊เก	๋เพือ่นกัเตะปอ้มปราการ 
 “บิ๊กหนุ่ม” วัชรพัทธ์ เกิดพิบูลย์ ประธานสมุทรปราการเอฟซี ได้เกิดปิ๊งไอเดีย เก๋ๆ กับโครงการ “เล่นดี

มีติ๊บ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเตะรู้สึกกระหายในชัยชนะในทุกๆนัดที่ลงสนามเสมือนได้โบนัส

หากทำงานกันได้ดี โดยประธานป้อมปราการกล่าวว่า “การที่ทางสโมสรเกิดไอเดียดีๆดั่งกล่าวขึ้นมานั้นก็เพื่อเป็น

การให้กำลังใจนักเตะที่ทำหน้าที่ในสนามกันอย่างเต็มที่ โดยหวังว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยผลักดันให้นักเตะในทีม

เล่นกันอย่างเต็มที่ โดยให้แฟนบอลเป็นผู้สนับสนุนตัวนักเตะโดยตรง เพราะเงินจำนวนที่ได้จากโครงการนี้ทั้งหมด

ทางสโมสรจะให้ทางทีมงานนักเตะทั้งหมด ซึ่งโปรเจกเล่นดีมีติ๊บนี้จะเปิดใช้งานไปตลอดฤดูกาลนี้” ทางบิ๊กหนุ่ม

กล่าวปิดท้าย 

ปลื้มฟอร์มนัดเปิด		ผู้ใหญ่ใจดีพาทัพป้อมปราการเลี้ยงมื้อค่ำ 
 หลังจบการแข่งขันเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 55 ที่ผ่านมาที่สมุทรปราการเอฟซี บุกไปชนะ กบินทร์ ซิตี้  2-0 

โดยนักเตะทุกคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งหลังจากจบนัดประเดิมสนามดังกล่าว พี่เปี๊ยกและพี่หน่อยแฟน

พันษ์แท้สมุทรปราการเอฟซี ได้พานักเตะป้อมปราการ และทีมงานไปร่วมรับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารบ้านเนิน

น้ำ อ.กบินทร์บุรี โดยถือเป็นการให้ขวัญกำลังใจนักเตะป้อมปราการและทีมงานที่ประเดิมนัดเปิดสนามด้วยชัยชนะ 

โดยบรรยากาศภายในร้านอาหารเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทัพป้อมปราการ 
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