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“พีป๊่อป”

ฟุตบอลเพื่อคนสมุทรปราการ
สมทุรปราการ เอฟ เอ คพั 2013

พรเทพ ดารากร ณ. อยุธยา
ผู้ควบคุมทีม “สายแข็ง” ฟันเฟืองตัวส�าคัญ ของเหล่า ขุนพลปราการ



	 กลบัมาพบกบั	หนงัสอืพมิพ์ฟตุบอลปราการ	ฉบบัที	่21	ประจ�าเดอืน

กนัยายน	ในตอนนี	้ฤดกูาล	2013	กปิ็ดฉากจบลงอย่างสมบรูณ์แบบแล้ว	ใคร

สมหวัง	ใครปิดหวัง	คงจะรู้หน้าค่าตากันไปแล้ว	อีกทั้งในช่วงนี้อากาศในบ้าน

เราค่อนข้างแปรปรวนยังไงแฟนฟุตบอลก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

	 วกกลบัมาทีเ่นือ้หาในฉบบันีแ้น่นอนว่ายงัคดัสรรค์	เรือ่งราวเกีย่วกบั

ฟตุบอลในจงัหวดัสมทุรปราการ	มาให้แฟนานแุฟนทกุๆ	ท่านได้อ่านกนัเช่นเคย	

ไล่ตั้งแต่	ฅนบนปก	กับเรื่องราวของหนุ่มใหญ่มาดเท่ห์	พรเทพ	ดารากร	ณ	

อยุธยา	 ผู้ควบคุมทีม	 “ป้อมปราการ”	 ที่ท�างานเพื่อทีมสมุทรปราการเอฟซี	

มาโดยตลอด	

	 MAN	OF	THE	MONTH	กับเรื่องราวของ	มิดฟิลด์ห้องเครื่องจอม

เก๋า	เบญจพล	คล้อยเอี่ยม	ที่กลับมาค�ารบสอง	ยอดเยี่ยมกว่าเดิม,	สรุปผล

งาน	“ป้อมปราการ”	เดือนกันยายน,	เกรดออกแข้งปราการฤดูกาล	2013	

ฯลฯ

	 ฝากประชาสมัพนัธ์การแข่งขนัฟตุบอลเพือ่ชาวจงัหวดัสมทุรปราการ	

ใน	3	รายการไล่ตั้งแต่	สมุทรปราการ	เอฟ.เอ.	คัพ	2013,	ฟุตบอล	7	คนใน

รายการ	 ปากน�้าซีเนียร์ฟุตบอลลีก	 2013,	 สมุทรปราการยูธซอกเกอร์คัพ	

2013	เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน	ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	www.samut-

prakanfa.com	ติดต่อสอบถาม	 โทร.โทร.080-089-4222	 (คุณป๊อป)	หรือ

โทร.	086-520-6602	(โค้ชเป็ด)

	 ทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านที่อยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์

สนับสนุนทีม	หรืลงโฆษณากับสมุทรปราการเอฟซี	สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิ

ประโยชน์ของทางสโมสรฯ	ได้ที่เบอร์	081-556-6111

ฉบับนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน	พบกันใหม่ฉบับเดือนตุลาคม	สวัสดีครับ
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	 ช็อป	“ป้อมปราการ”	สาขาศูนย์การค้า

อิมพีเรียล	 เวิลด์	 ส�าโรง	 ปรับโฉมใหม่หลังปิด

ฤดูกาล	 2013	 หลังจากที่ทางศูนย์การค้าใหญ่

ใจกลางส�าโรง	 ตัดสินใจปรับปรุงในส่วนของชั้น	

3	 ทั้งหมดในส่วนของโซนเสื้อผ้า	 และอุปกรณ์

กีฬา	 โดยตัวช็อปถูกขยับเข้ามาอยู่ร ่วมกับ

บรรดาช็อปแบรนด์กีฬาอื่นๆ	 แต่ยังคงตั้งอยู่

บรเิวณด้านหลงัชัน้	3	ใกล้ๆ	กบัทีต่ัง้ของชอ็ปเดมิ	

ทัง้นีช้อ็ป	“ป้อมปราการ”	หลงัได้รบัการปรบัปรงุ

ใหม่วางตัวอยู่หลังช็อป	 อาดิดาส	 ติดกับโซน

เครื่องเขียน

	 ช็อป	 “ป้อมปราการ”	 โฉมใหม่ยังคงมี

สินค้าของทางสโมสรฯ	 แบบครบครันเช่นเดิม	

นอกจากนี้ยังรับ	อัดโพลีเฟล็กซ์	ที่ตัวร้านในรูป

แบบวันสต็อปเซอร์วิส	 แฟนฟุตบอลสมุทร

ปราการเอฟซี	ไปใช้บริการกันได้
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	 หน่ึงในผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัทีมสมุทรปราการเอฟซี	มาโดยตลอดเชือ่ว่าแฟนบอลทุกๆ	ท่านทีเ่คยไปชมเกมถงึขอบสนามคงจะพอรูจั้ก	ชายหนุม่

หัวโล้นเลี่ยน	ที่สวมแว่นด�าอยู่ตลอดกันบ้าง	กับลีลาการออกแอ็คชั่นด้านข้างของสนาม	ยามทีม	“ป้อมปราการ”	เป็นฝ่ายเสียประโยชน์	กับเค้า

คนนี้	ผู้ควบคุมทีมสมุทรปราการเอฟซี	“บิ๊กป๊อป”	พรเทพ	ดารากร	ณ	อยุธยา	

	 ผู้ควบคุมทีม	 “ป้อมปราการ”	รายนี้เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ	และเข้ามาสู่ทีมแห่งศรัทธาทีมนี้จากการชักชวนของ	 “บิ๊กเผือก”	พีร

พัฒน์	ถานิตย์	ประธานผู้ก่อตั้งสโมสรฯ	ที่เคยเรียนร่วมกันที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	ซึ่ง	“บิ๊กป๊อป”	ก็ไม่รอช้าลงมาจับงานฟุตบอล

ทันที	เมื่อเจ้าตัวเป็นอดีตนักฟุตบอลของโรงเรียน	รวมถึงชื่นชอบกีฬาลูกหนังเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	

	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	จึงไม่ ใช่เรื่องน่าแปลกใจ	ที่	ผู้ควบคุมทีมท่านนี้	 สามารถจับงานดูแลทีมฟุตบอลได้	ด้วยการเป็นหูเป็นตาแทนทีม

บริหาร	ดูแลในส่วนนักกีฬา	ภาพรวมของทีม	เรื่อยไปจนถึงเรื่องปลีกย่อยลงไปจนถึงเสื้อแข่งขันเลยทีเดียว	เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลส�าคัญ

ที่ทีมจะขาดไปไม่ได้	ไม่ว่าทีมจะเปลี่ยนผู้ฝึกสอน	ไปแล้วหลายราย	แต่	“บิ๊กป๊อป”	ก็ยังท�าหน้าที่นี้อยู่ตลอด	จนเหมือนกับว่าหน้าที่ตรงส่วนนี้	ได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของ	พรเทพ	ดารากร	ณ	อยุธยา	ไปเสียแล้ว

	 “บิ๊กป๊อป”	ยังนับเป็นอีกหนึ่งผู้บุกเบิก	และกรุยทางผ่านอุปสรรคต่างๆ	นับตั้งแต่ช่วงที่สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	ยังตั้งไข่อยู่

บนลีกฟุตบอลอาชีพ	ผ่านเรื่องราวทั้งดี	และร้าย	สมหวัง	และผิดหวัง	มานับครั้งไม่ถ้วนกับทัพ	ฟ้า	–	ขาว	นี้	

	 แม้ในปัจจุบัน	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	จะย�่าอยู่ ในพื้นที่กลางตารางมา	2	–	3	ปีให้หลัง	แต่ผู้ควบคุมทีมสมุทรปราการเอฟ

ซี	ก็ไม่เคยคิดเสียใจที่ได้เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมของจังหวัดนี้	อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าความส�าเร็จที่เคยเกิดขึ้นในวันวาน	จะสามารถเกิดขึ้นได้

อีกครั้ง	หากทุกๆ	คน	ทุกๆ	ส่วน	ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีม	สตาฟฟ์	นักกีฬา	และแฟนบอล	เดินไปในทิศทางเดียวกัน	

	 ไม่แน่เหมือนกันหากฟ้าหลังฝนสวยอย่างที่	“บิ๊กป๊อป”	พรเทพ	ดารากร	ณ	อยุธยา	ว่า	เราคงจะได้ไปยืนในจุดที่ควรยืน	ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
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	 หน่ึงในผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัทมีสมทุรปราการเอฟซี	มาโดยตลอดเชือ่ว่าแฟนบอลทุกๆ	ท่านทีเ่คยไปชมเกมถึงขอบสนามคงจะพอรู้จัก	ชายหนุม่

หัวโล้นเลี่ยน	ที่สวมแว่นด�าอยู่ตลอดกันบ้าง	กับลีลาการออกแอ็คชั่นด้านข้างของสนาม	ยามทีม	“ป้อมปราการ”	เป็นฝ่ายเสียประโยชน์	กับเค้า

คนนี้	ผู้ควบคุมทีมสมุทรปราการเอฟซี	“บิ๊กป๊อป”	พรเทพ	ดารากร	ณ	อยุธยา	

	 ผู้ควบคุมทีม	 “ป้อมปราการ”	รายนี้เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ	และเข้ามาสู่ทีมแห่งศรัทธาทีมนี้จากการชักชวนของ	 “บิ๊กเผือก”	พีร

พัฒน์	ถานิตย์	ประธานผู้ก่อตั้งสโมสรฯ	ที่เคยเรียนร่วมกันที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	ซึ่ง	“บิ๊กป๊อป”	ก็ไม่รอช้าลงมาจับงานฟุตบอล

ทันที	เมื่อเจ้าตัวเป็นอดีตนักฟุตบอลของโรงเรียน	รวมถึงชื่นชอบกีฬาลูกหนังเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	

	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	จึงไม่ ใช่เรื่องน่าแปลกใจ	ที่	ผู้ควบคุมทีมท่านนี้	 สามารถจับงานดูแลทีมฟุตบอลได้	ด้วยการเป็นหูเป็นตาแทนทีม

บริหาร	ดูแลในส่วนนักกีฬา	ภาพรวมของทีม	เรื่อยไปจนถึงเรื่องปลีกย่อยลงไปจนถึงเสื้อแข่งขันเลยทีเดียว	เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลส�าคัญ

ที่ทีมจะขาดไปไม่ได้	ไม่ว่าทีมจะเปลี่ยนผู้ฝึกสอน	ไปแล้วหลายราย	แต่	“บิ๊กป๊อป”	ก็ยังท�าหน้าที่นี้อยู่ตลอด	จนเหมือนกับว่าหน้าที่ตรงส่วนนี้	ได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของ	พรเทพ	ดารากร	ณ	อยุธยา	ไปเสียแล้ว

	 “บิ๊กป๊อป”	ยังนับเป็นอีกหนึ่งผู้บุกเบิก	และกรุยทางผ่านอุปสรรคต่างๆ	นับตั้งแต่ช่วงที่สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	ยังตั้งไข่อยู่

บนลีกฟุตบอลอาชีพ	ผ่านเรื่องราวทั้งดี	และร้าย	สมหวัง	และผิดหวัง	มานับครั้งไม่ถ้วนกับทัพ	ฟ้า	–	ขาว	นี้	

	 แม้ในปัจจุบัน	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	จะย�่าอยู่ ในพื้นที่กลางตารางมา	2	–	3	ปีให้หลัง	แต่ผู้ควบคุมทีมสมุทรปราการเอฟ

ซี	ก็ไม่เคยคิดเสียใจที่ได้เข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับทีมของจังหวัดนี้	อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าความส�าเร็จที่เคยเกิดขึ้นในวันวาน	จะสามารถเกิดขึ้นได้

อีกครั้ง	หากทุกๆ	คน	ทุกๆ	ส่วน	ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีม	สตาฟฟ์	นักกีฬา	และแฟนบอล	เดินไปในทิศทางเดียวกัน	

	 ไม่แน่เหมือนกันหากฟ้าหลังฝนสวยอย่างที่	“บิ๊กป๊อป”	พรเทพ	ดารากร	ณ	อยุธยา	ว่า	เราคงจะได้ไปยืนในจุดที่ควรยืน	ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
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	 เป็นช่วงที่สมุทรปราการเอฟซี	ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง

เลยทีเดียว	 แม้อาจจะไม่เพียงพอต่อการไล่กวดคู่แข่งบนหัวตาราง	

แต่ก็ถือว่าลูกทีมของ	“โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ	ท�าผลงานกัน

ได้อย่างดีทีเดียว	ไล่ตั้งแต่นัดสุดท้ายในบ้านฤดูกาล	2013	ที่สนาม

กีฬาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า	เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	ทีผ่่านมา	“ป้อม

ปราการ”	ก็สามารถคว้าชัยเหนือกบินทร์	ยูไนเต็ด	ไปได้	1-0	จาก

ลกูโทษทีจ่ดุโทษ	ของ	จลิซมีาร์	สตาร์แดนแซมบ้า	เรยีกว่าปิดจ๊อบใน

บ้านไปแบบชื่นมื่น	

	 โดยบรรยากาศในสนามวันนั้นเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมมีกลุ่ม

แฟนบอล ฟ้า–ขาว เข้ามาให้ก�าลงัใจทีมในนัดเหย้าสดุท้ายของปีกนั

อย่างหนาตา	ซึ่งตลอด	90	นาทีในสนาม	อดีตแชมป์โซนภาคกลาง	

และตะวันออก	 เดินหน้าบุกเข้าใส่ได้มากกว่า	ก่อนจะมาท�าได้ในช่วง

ท้ายครึ่งแรกก่อนรักษาสกอร์น�าไปได้จนจบการแข่งขัน	 ซึ่งหลังจบ

เกมในนดัเหย้านีก้ท็�าให้สมุทรปราการเอฟซี	กลายเป็นทมีทีเ่สยีประตู

ในบ้านน้อยทีส่ดุในโซนภาคกลาง	และตะวนัออก	ไปในทนัท	ีด้วยการ

เสียประตูในฐานะทีมเหย้า	เพียง	7	ประตู	จาก	13	นัดที่ลงแข่งขัน

	 ในส่วนของผลงานใน	2	นดัเยอืนสดุท้ายก่อนปิดฤดกูาล	ทมี

ยังเดินหน้ารักษาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็น	การบุกไป

เอาชนะ	ปราจีนบุรี	ยูไนเต็ด	ทีมที่ไม่เคยพบความปราชัยยามเล่นใน

ถิน่ตวัเองตลอดฤดกูาล	2013	นี	้ด้วยสกอร์	1-2	ท�าให้สมุทรปราการ

เอฟซี กลายเป็นทีมแรก	และทีมเดียวในปีนี้	ที่กล้าๆ	บุกไปยัดเยียด

ความพ่ายแพ้ให้กับ	“เสือด�าบูรพา”	

	 ก่อนมาตบท้ายด้วยการยนัเสมอ	มาบตาพดุ	นย.	ระยอง	ทมี

กลางตาราง	ไปด้วยสกอร์	1-1	นับเป็นผลงานที่น่าพอใจแล้ว	เพราะ

เมื่อยาม	“ป้อมปราการ” พบ	“พยัคฆ์บูรพา”	ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่

จะเก็บ	3	คะแนนเต็ม	ซึ่งผล	3	นัดท้ายในช่วงเดือนกันยายนนี้	ก็พา

ใหส้มุทรปราการเอฟซี คว้าชัยได้ถึง	5	จาก	7	นัดหลังสุด	แต่แม้จะ

ต้องผงกหัวยอมรับว่านี้คือฟอร์มการเล่นที่ดีเยี่ยมที่บรรดาพ่อค้า

แข้ง	“ป้อมปราการ”	ร่ายออกมาในช่วงท้ายๆ	แต่ก็นับเป็นเรื่องน่า

เสียดายอย่างยิ่งที่ฟอร์มมาเข้ารูปเข้ารอยเอาเมื่อสาย	 ท�าให้ทีมจบ

ฤดูกาล	2013	ด้วยอันดับ	11	ของตารางคะแนน	และเป็นอีกปีที่ทีม

ต้องร้างลาจากความส�าเร็จ	 และคงต้องเฝ้ารอต่อไปว่าในขวบปีข้าง

หน้า	ทีมแห่งพลังศรัทธานี้	จะเดินหน้าไปในทิศทางใด	จะกลับขึ้นไป

สดูอากาศในรอบแชมเป้ียนส์ลกี	ได้อย่างวนัวานหรอืไม่	เวลาเท่านัน้

ที่จะให้ค�าตอบกับเราได้

3นัด
ป้อมปราการ

สุดท้าย7คะแนน
ทิ้งทวนก่อนปิดเทอม
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 เบญจพล คล้อยเอี่ยม ชื่อนี้แฟนกีฬา

ลูกหนังยุค ก่อนหน้านี้	อาจเคยได้ยินชื่อนี้ผ่านหูมาบ้าง	สมัย	“ตี๋ซ่า

ส์”	ยังอยู่ในวัยคะนอง	และเป็นหนึ่งในขุนพลแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน	16	ปีเอเชีย	ที่

ไปขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์กันที่ดินแดนตะวันออกกลาง	ประเทศกาตาร์	

	 จากการเกียรติยศในครั้งนั้น	ส่งผลให้ชีวิตการค้าแข้งของ	กองกลางจอมโหด	

รายน้ี	 ได้ผ่านเส้นทางร้อนหนาว	 ทั้งในระดับสูง	 จนปัจจุบันในลีกรากหญ้ากับทีมสมุทร

ปราการเอฟซี

	 กบัทพั	ฟ้า	–	ขาว	เบญจพล	คล้อยเอ่ียม	เคยเข้ามาร่วมสงักดัสมทุรปราการเอฟ

ซี	ในช่วงขวบปีแรกที่	“โค้ชเป็ด”	พงษ์สิริ	ยะกัณฐะ	ได้ขยับต�าแหน่งสู่หัวหน้าผู้ฝึกสอน	ใน

ฤดูกาล	2012	โดยทัง้คูเ่คยร่วมงานกันในฐานะเพ่ือนร่วมทมีมาแล้ว	จงึไม่ใช่เรือ่งน่าแปลกใจที	่เบญจพล	

จะมาร่วมงานกับ	“มิสเตอร์ป้อมปราการ”	อีกครั้งในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอน	และนักเตะ

	 ซึ่งการเข้าซบสมุทรปราการเอฟซี	ในช่วงแรก	เบญจพล	คล้อยเอี่ยม	ได้ปลอกแขนกัปตันทีม

ไป	 เพราะด้วยประสบการณ์การผ่านเกมที่ข้นคลัก	 จึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่	 “โค้ชเป็ด”	 จะไว้วางใจมอบ

บทบาทดงักล่าวให้มดิฟิลด์จอมโหดไป	แต่ขวบปีแรกในสเีสือ้	ฟ้า	–	ขาว	ของ	“ป้อมปราการ”	ไม่ได้สวยงาม

เสียเท่าไหร่นัก	แม้ผลงานโดยรวมของทีมไม่ได้ดี	หรือ	 ร้าย	มากมายนัก	แต่ผลงานส่วนตัวของอดีตแข้ง

แชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน	16	ปีเอเชีย	กลับท�าให้ใครหลายคนต้องเบือนหน้าหนี	จากผลงานการลงสนามใน

ครึ่งเลกแรกในทุกรายการ	12	นัด	ตัวส�ารอง	1	นัด	มิดฟิลด์กัปตันทีมรายนี้กดไป	3	ประตู	ใบเหลือง	11	ใบ	

ใบแดงอีก	2	ใบ	ท�าให้สมุทรปราการเอฟซี	ต้องจ�าใจปล่อยตัวแข้งรายนี้พ้นทีมไป	และเป็นยะลา	เอฟซี	ทีมจาก

แดนใต้ดึงตัวไปร่วมทีมแทน

แต่ฟ้าหลังฝน	มักสวยงามเสมอ	หลังจากที่ทีมสมุทรปราการเอฟซี	มีผลงานที่ตกต�่าด�าดิ่งในช่วงครึ่งเลกแรก	ฤดูกาลนี้	

ประจวบกับการที่	 มิดฟิลด์ร่างเล็กประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บกับทีมในแดนใต้	 และก�าลังมีความคิดที่อยากจะกลับ

บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการอีกครั้ง	ท�าให้ดีลการเซ็นสัญญาในช่วงเลก	2	จึงเกิดขึ้น	

	 การคัมแบ็คสู่ทีมค�ารบสองในครั้งนี้	กลับดูดีกว่าในช่วง	1	ปีก่อนหน้า	อย่างชัดเจน	โดยเฉพาะความสุขุมยามลง

เล่น	ไม่แถมไม่ตอด	เหมือนสมัยก่อน	แต่ทดแทนด้วยความนิ่ง	ความขยัน	และเล่นในเกม	ท�าให้ผลงานทีมดูโดดเด่นขึ้นในช่วง

ท้ายฤดูกาล	แน่นอนว่าบทบาทหน้าทีข่อง	เบญจพล	คล้อยเอีย่ม	ทีค่อยเป็นตวัปัดกวาดหน้าแนวรับของทพั	“ป้อมปราการ”	

กลายเป็นหนี่งในกลจักรส�าคัญในแดนกลางของทีมชนิดขาดไม่ได้	 โดยในยามท่ีมิดฟิลด์จอมเก๋ารายน้ีลงบัญชาการเกม	

เห็นได้ชัดว่าแดนกลางปราการดูดีขึ้นทันตา

	 จากผลงานที่โดดเด่นในช่วงเลก	2	ที่ผ่านมานี้ได้ท�าให้	เบญจพล	คล้อยเอี่ยม	กลายเป็นขวัญใจของแฟนๆ	ได้ไม่

ยาก	และเชื่อว่าทางบอร์ดทีมก็เห็นเช่นกัน	และในฤดูกาล	2014	มีความเป็นไปได้ว่า	มิดฟิลด์จอมเก๋า	จะยังคงได้ท�าหน้าที่ใน

แดนกลางของสมุทรปราการเอฟซี	ต่อไปอีกหนึ่งปีเป็นอย่างน้อย

“ตี๋ซ่าส์”



10| หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 21 SEPTEMBER 2013



ฉบับที่ 21 กันยายน 2556 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี |11



12| หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 21 SEPTEMBER 2013

	 มาไวไปไว	ส�าหรับ	“ป้อมปราการจูเนียร์”	สมุทรปราการเอฟซี	ชุด

สู้ศึกโค้กคัพ	 2013	 ซึ่งแม้อาจจะเก็บแต้มลอยล�าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้

ส�าเรจ็	แต่กลบัถกูฝ่ายจดัปรบัตกเนือ่งจากโดยโดนทางทมีร่วมกลุม่	แหลม

ฉบัง	 ซิตี้	 ประท้วงเรื่องการส่งนักกีฬาเกินโควตาลงท�าการแข่งขัน	ท�าให้มี

อันเป็นไปตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ท

	 ขอย้อนภาพกลบัไปในช่วงนัดแรกท่ีสมุทรปราการเอฟซ	ีลงสนาม

ประเดิมเวที	โค้กคัพ	2013	ที่ทีมลงพบกับ	ปตท.ระยอง	ที่สนามหนองปรือ	

1	ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะแบบหมดจดเหนือ	“พลังเพลิงจูเนียร์”	ก็เรียกได้ว่า

ประตสููร่อบรองชนะเลศิของทมีค่อนข้างเปิดกว้างทีเดียว	เพราะผลการพบ

กันของ	ปตท.ระยอง	กับ	แหลมฉบัง	ซิตี้	ก่อนหน้านัดนี้ทั้งสองทีมกินกันไม่

ลงเสมอกันไป	0-0

	 แต่ก็เหมือนกับทางฝ่ายแหลมฉบัง	ซิตี้	ก็เตรียมหลักฐานมาอย่าง

ดก่ีอนลงสนามในนดัตดัสินหาทมีเข้าสูร่อบรองฯ	เพราะหลงัผลจบลงด้วย

สกอร์	0-0	ซึ่งหมายความว่า	น้องๆ	จากรั้วโรงเรียนราชวินิต	จะลิ่วเข้าสู่รอ

บรองฯ	ทันที	ก็ถูกทาง	“กระเบนเหล็ก”	ตัดแข้งตัดขายื่นเรื่องประท้วงการ

ส่งโควตา	 ดิวิชั่น	 2	 เกินก�าหนด	 และด้วยหลักฐานที่ทางคู่แข่งเตรียมมา

อย่างดี	ก็ท�าให้ทีมสถานะเต็ง	1	ของโซนภาคตะวันออก	มีอันเป็นไปตั้งแต่

รอบแรก	และเป็น	แหลมฉบัง	ซิตี้	ทีมถีบตัวเองเข้าสู่รอบรองฯ	แทน	

	 นบัเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดายอย่างย่ิงของท้ังทีมงาน	สตาฟฟ์	และน้องๆ	

นักกีฬาจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	 ทุกๆ	คน	อย่างที่สุด	 เมื่อทั้งหมด

ต่างไม่ได้มีเจตนาในความผิดพลาดครั้งนี้	 แต่ด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

ก็เป็นเหตุให้	 อดีตแชมป์โค้กคัพ	ทีมงานจากรั้วโรงเรียนราชวินิต	 น�าโดย

อาจารย์ศักดา	สุขสวัสดิ์	 เฮดโค้ช	 หวังว่าในการแข่งขันโค้กคัพ	ครั้งหน้า	

ทีมจะลบฝันร้ายนี้ลงด้วยการก้าวไปเป็นแชมป์อีกครั้ง

CokeCup 2013
U-19 THAILAND CHAMPIONS

“ป้อมปราการจูเนียร์” สมุทรปราการเอฟซ ีชุดสู้ศึกโค้กคัพ 2013
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	 รับของรางวัลใหญ่ในปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วส�าหรับแฟนบอลที่ถือตั๋วปีสมุทรปราการ

เอฟซี	โดยผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ในฤดูกาล	2013	ได้แก่ผู้ถือตั๋วปีเลข	101	โดยผู้โชคดีท่าน

นี้ชื่อ	นายมงคล	พึ่งนิล	หรือ	“พี่โจ”	เป็นคน	ต�าบลท้ายบ้านใหม่	จังหวัดสมุทรปราการ

	 ในโอกาสรับมอบรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากทาง	 ผู้จัดการทีม	 จิต

ลดา	สิทธิเลิศจรรยา	และผู้อ�านวยการ	ศิริภัสสร	ปิยนันทวารินทร์	เป็นผู้มอบรถจักรยานยนต์	

YAMAHA	TTX	ให้กับแฟนบอลผู้ถือตั๋วปีท่านนี้

	 สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	 ขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลที่โชคดีรับ

รางวัลใหญ่	มา	ณ	โอกาสนี้

	 เมื่อวันพุธที่	18	กันยายน	2556	ที่ผ่านมาทางสโมสรฟุตบอลสมุทร

ปราการเอฟซีได้มีการจัดงานเลี้ยง	 เนื่องในงานส่งท้ายการแข่งขันฟุตบอล	

AIS	league	ประจ�าฤดูกาล	2012-2013	เพื่อตอบแทนความพยายามของ

เหล่านักฟุตบอล	และกลุม่สตาฟฟ์โค้ช	ภายในทมีทีไ่ด้ร่วมกนัช่วยสร้างความ

สุขให้กับเหล่าแฟนบอลภายในจังหวัด	 ถึงแม้ผลงานจะไม่เป็นที่น่าประทับใจ

นักกต็าม	โดยภายในงานได้มีการจดัเลีย้งอาหาร	เครือ่งดืม่	รวมถงึการแสดง

ของวงดนตร	ีสร้างความสนกุสนานให้กับผู้ทีเ่ข้าร่วมงาน	ทัง้นีต้้องขอขอบคุณ

แม่งาน	นัน้กค็อืผูจ้ดัการทมีทีแ่สนใจด	ีจิตลดา	สทิธเิลศิจรรยา	และผูอ้�านวย

การสโมสร	ศิริภัสสร	ปิยะนันทวารินทร์	รวมถึงผู้ใหญ่ในทีมทุกๆ	ท่านที่เป็น

ผู้สนับสนุนหลักในงานเลี้ยงนี้

รางวลัใหญ่ฤดกูาล 2013
จักรยานยนต์ Yamaha TTX

จากเทพารักษ์ มอเตอร์

ดินเนอร์ส่งท้ายปิดฤดูกาล
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ส่ง“เจ้าบอล”
บินลัดฟ้า ล่าแชมป์ “เจ็ทสกีโลก”
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	 ทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ	อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ	น้องบอล	เด็กชายทัศพงษ์		แสงอุทัย	เจ้าของ

แชมป์	4	สมัยจากการแข่งขันเยาวชน	เจ็ทสกีชิงแชมป์ประเทศไทย	รายการ	เจ็ทสกี		g	shock	Thailand	และรอง

แชมป์โลก	2	สมัย	พร้อมด้วย	นายวุฒิพงศ์	แสงอุทัย	หัวหน้าทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอน	Fifty-Nine	Racing	Team	

เข้ากราบขอพร	จากคณะครูอาจารย์	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	เพื่อเสริมความเป็น

มงคล	ก่อนที่จะออกเดินทางไปเข้าร่วมในการแข่งขันเจ็ทสกีชิงแชมป์โลก	 โดยมีภราดาทักษบุตร	 ไกรประสิทธิ์	 ผู้

อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	ตลอดจนครูอาจารย์	เพื่อนร่วมชั้นเรียน	และนาย	พีรพัฒน์	ถานิตย์	

ผูก่้อตัง้สโมสรสมทุรปราการเอฟซ	ีเข้าร่วมกล่าวอวยพร	และเป็นก�าลงัใจให้กับน้องบอล	ประสบความส�าเร็จกบัการ

แข่งขัน	และคว้า	เอาแชมป์โลกกลับมามอบให้พี่น้องชาวไทยและชาวสมุทรปราการให้ได้	ส�าหรับ	น้องบอล	เด็กชาย

ทัศพงษ์	แสงอุทัย	เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดสมุทรปราการ	ลงแข่งในนามของ	Fifty-Nine	Racing	Team	จน

คว้าแชมป์เยาวชนประเทศไทย	มาครองได้ส�าเร็จ	 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยในรุ่นมือ

ใหม่เจ็ทสกียืน	เข้าร่วมในการแข่งขันระดับโลก	โดยน้องบอล	จะได้ท�าการเก็บตัวฝึกซ้อม	ที่	บึงเจ็ทสกี	Fifty-Nine	

Racing	Team	ซอยอู่ทอง	3	ต�าบลบางปูใหม่	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	ก่อนที่จะมีแผนออกเดินทางที่สนามบิน

สุวรรณภูมิช่วงเช้าเวลา	08.00	น.	วันที่	24	กันยายน	2556	เพื่อไปเก็บตัวก่อนจะถึงวันแข่งขัน	2	สัปดาห์	หรือวันที่	

10	-	15	ตุลาคมนี้	ณ.รัฐแอริโซนา	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่ง“เจ้าบอล”
บินลัดฟ้า ล่าแชมป์ “เจ็ทสกีโลก”
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 เกรด A

	 สอบผ่านเกรดดีๆ	แบบนี้ย่อมเป็นพวกกลุ่มแข้งเสาหลักของ

ทีมอย่างไม่ต้องสงสัย	เริ่มกันที่	ชัยยุทธ	หงส์มาลา	นายทวารร่างเล็ก	

ที่ช่วงแรกออกสตาร์ทด้วยต�าแหน่งตัวส�ารอง	แต่ไปๆ	มาๆ	อดีตนาย

ทวารสมุทรปราการฟุตซอลคลับ	ก็ก้าวพ้นร่มเงาของธวัช	ยอดปราง	

ขึ้นเป็นมือหนึ่งได้ส�าเร็จ	 ซึ่งเจ้าของเสื้อหมายเลข	 1	 มีแมตช์ที่สร้าง

ความประทบัใจอยูห่ลายครัง้หลายหนทเีดยีว	รายต่อมาคงต้องยกให้

อดตีกปัตนัทมี	“ป้อมปราการ”	ฤดูกาล	2012	เบญจพล	คล้อยเอ่ียม	

ทีม่ฤีดกูาลทีย่อดเยีย่มกบัทมี	โดยมดิฟิลด์ร่างบางรายนี	้ถูกเสริมเข้า

มาในช่วงเลก	2	นี้เอง	และกลายมาเป็นหัวใจในแดนกลางที่ทีมจะขาด

ไม่ได้	 ด้วยสไตล์บู๊ดุดัน	 แต่มีสติ	 และเล่นที่บอล	 ไม่น่าแปลกใจเลยที่

การกลับบ้านหนที่	2	ครั้งนี้	จะท�าให้อดีตกองกลาง	ทีโอที	กลายเป็น

ขวญัใจของบรรดาแฟนบอลฟ้า–ขาว	อีกรายทีค่งต้องเอ่ยถึง	ส�าหรับ	

จิลซีมาร์	 ซุปเปอร์สตาร์แดนแซมบ้า	 อดีตแข้งระดับไทยลีก	ที่เข้ามา

พร้อมความหวัง	และแข้งวัย	34	รายนี้ก็ไม่ท�าให้บรรดาสาวก	“ป้อม

ปราการ”	 ต้องผิดหวัง	 เมื่อจัดการงัดประสบการณ์ระดับสูงที่มีออก

มาช่วยทีม	จนทีมผลติผลงานดวีนัดคีนืในช่วงท้ายๆ	ฤดกูาล	นอกจาก	

3	แข้งท่ีกล่าวไปข้างต้น	ยังมีผูเ้ล่นอกีหลายรายทีผ่ลติผลงานเสยีดบิดี

ไม่ว่าจะเป็น	แบชชิรู,	อ�านาจ	ผ่องแผ้ว	และศิทธิศักดิ์	ศรีวิศร

 เกรด B

	 อาจไม่ดีเด่	แต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไป	ส�าหรับบรรดาพ่อค้าแข้ง

ในกลุ่มนี้	ไม่พูดถึงไม่ได้ต้องรายนี้	ปรีชาพล	เหล็กดี	กองกลางศิลปิน	

ทีก่ลายเป็นขวญัใจแฟนบอลของทมีในเวลาอันรวดเร็ว	ด้วยพรสวรรค์

ที่มีอยู่ในตัว	 และมักงัดออกมาช่วยทีมได้เสมอ	 เป็นอีกหน่ึงมิดฟิลด์

ตัวหลักของทีมในฤดูกาลน้ี	 อีกแข้งที่ควรเอ่ยถึงส�าหรับกองหลังร่าง

เล็ก	 เอกสิทธ์	ด้วงนิล	ที่เข้ามาในช่วงแรกไม่สามารถสอดแทรกสู่ทีม

ชุดใหญ่ได้	แต่ท�าไปท�ามาด้วยพัฒนาการที่ค่อนข้างชัดเจน	ท�าให้แข้ง

ชาวศรีสะเกษขึ้นเป็น	1	ใน	11	ผู้เล่นตัวจริงบ่อยหน	และมีผลงานที่ดี

บนเวทีฟุตบอลลีกอาชีพ	 ในขวบปีแรกของเจ้าตัว	และวุฒิชัย	ถิ่นทวี	

แข้งเก๋าอดีตนักเตะ	“ป้อมปราการ”	ฤดูกาล	2009	ที่เข้ามาช่วยยก

ระดับทีมได้อย่างด	ี ด้วยประสบการณ์อันข้นคลักช่วยบรรดารุ่นน้อง

ได้มากมาย	นอกจาก	 3	ผู้เล่นที่กล่าวข้างต้นยังมีผู้เล่นที่ต่างโชว์ผล

งานได้เข้าตา	ไม่ว่าจะเป็น	อองร	ีดิก๊ซนั,	พฒันากรณ์	ทรายแก้ว,	ซาโฟ่	

ปริ๊นซ์	โอซี,	อัฏฐพล	ชมมาลีธนาวัฒน์	และธวัช	ยอดปราง

A

B

 เป็นธรรมเนียมของหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ

ไปเสียแล้ว	ส�าหรับการประกาศผลสอบแข้งยอดเยี่ยม	ยอดแย่	

จากการที่สมุทรปราการเอฟซี	ลงสนามครบ	26	นัด	ผ่านเรื่อง

ราวทั้งดี	และร้าย	มีทั้งช่วงฟอร์มวูบ	และฟอร์มเยี่ยม	กลั่นจาก

ความคิดส่วนตัว	ที่ท่านผู้อ่านจะมองต่างกันไปในรายบุคคล	ก็

ไม่ว่ากัน	อย่ารอช้าไปชมแบบยาวๆ	กันเลย
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 เกรด C

	 ความชั่วไม่มี	ความดีไม่ปรากฏ	คงเป็นเกรดของผู้เล่นเหล่า

นี้	 เริ่มที่	วัชระ	แป้นชู	กัปตันทีม	ที่ในปีนี้ขยับตัวเองมาเล่นในแนวรับ	

แม้ยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้าง	 แต่ยังนับว่าเป็นแข้งเสาหลัก

ของทมีในช่วงฤดกูาลทีผ่่านมา	อกีรายท่ีขอกล่าวถึงคือ	กิจจรุจน์	พันธุ์

ชู	 แบ๊กซ้ายที่โดดเด่นใช้ได้	 แต่เชื่อว่าบรรดาสตาฟฟ์มองว่าแข้งซ้าย

ข้างเดียวยังดีกว่าน้ีได้อีก	 ในกลุ่มนี้ยังมีผู้เล่นอีกหลายรายที่อยู่ใน

กลุ่มนี้	อานนท์	ปราบอักษร,	มาลอน,	อดิศักดิ์	คชเวช,	สืบสกุล	ทรง

บนัดษิฐ์,	สนัต์	ตนักลุ,	ภาณพุงศ์	จนัทร์แพง,	เจษฎา	ศรจีนัทร์,	อรรถ

พล	ทองสุทธิ์,	ฟากฟ้า	ชูฟัก	ทยาธร	แสงธรรมกิจกุล,	เด็คโป้	และ

โกมินทร์	ประมวล

 เกรด D

	 ในเกรดน้ีคงต้องบอกว่าบรรดาพ่อค้าแข้งเหล่านี้	 สอบตก	

และคงต้องไปพิสูจน์ตัวเองอีกมากในสีเสื้อ	ฟ้า-ขาว	นี้	คงต้องขอยก

ตัวอย่างที่	เซียว	มิน	วู	ของปลอมท�าเหมือนจากแดนกิมจิ	อดีตเด็ก

ปั้นโบลตัน	วันเดอเรอร์	ที่มาพร้อมความหวัง	แต่ดับไปพร้อมความ

ฝัน	 เม่ือแข้งหน้าหวานไม่สามารถแสดงออกมาได้เลย	 ยามเมื่อมี

โอกาสลงสนาม	 ปิดฉากเรื่องราวกับ	 “ป้อมปราการ”	 ด้วยการลง

สนามให้ทีมในฐานะตัวจริงเพียง	1	นัดเท่านั้น	นอกจากนี้ยังมีแข้งอีก

หลายรายที่จ�าใจต้องจับมาอยู่ในกลุ่มดับสนิทนี้	ไม่ว่าจะเป็น	อภิชาต	

คชพงษ์,	ชมุพล	สีเขียว,	กามาร่า,	จริยะ	บมตะคุ	และสทุศัน์	อินเจริญ

C

D
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	 ในนดัสดุท้ายฤดกูาล	2013	ท่ีสมุทรปราการเอฟซ	ีบุกไปเยือน	

มาบตาพุด	นย.	ระยอง	ทีส่นามเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ	นัน้ทาง	“ป้อม

ปราการ”	แห่งนีไ้ด้สร้างอกีหนึง่สถติขิึน้	โดยในคร้ังนีเ้ป็นการพงัสถติิ

นักเตะที่อายุมากที่สุดที่ลงสนามให้กับทีม

	 ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน	“ซุปเปอร์บอย”	วุฒิชัย	ถิ่นทวี	อดีตแข้ง

ปราการ	ที่เคยสวมอาภร	ฟ้า	–	ขาว	มาตั้งแต่ปี	2009	ก่อนกลับมา

ช่วยสมุทรปราการเอฟซี	อีกครั้งในช่วงเลก	2	ฤดูกาลนี้	โดยกองหน้า

รุ่นรายครามวัยดึกรายนี้สวมปลอกแขนกัปตันทีม	 เดินน�าหน้าน้องๆ	

ลงสู่สนามพร้อมเปิดหน้าสถิติใหม่เป็นแข้งอายุมากที่สุดในฤดูกาลนี้

ทันทีในวัย	36	ปี	กับอีก	127	วัน	นับเป็นแข้งอาวุโสที่สุดของทีม

	 และอดีตแข้งโต๊ะเล็ก	 สโมสรการท่าเรือ	 ยังได้โชว์ชั้นเชิงการ

เล่นที่ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปตามอายุ	จัดการท�า	1	แอสซิส	จ่ายให้	

พัฒนากรณ์	ทรายแก้ว	พังไป	1	ประตู	โดยในนัดนี้	“ซุปเปอร์บอย”	

ยังถอยต�าแหน่งลงมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะอีกด้วย	

	 แม้สุดท้าย	 “ป้อมปราการ”	 จะมาเสียประตูตีเสมอไปในช่วง

ครึ่งชั่วโมงแรกของเกม	ก่อนเสมอกับมาบตาพุด	นย.	ระยอง	ไป	1-1	

ผลงานตลอดช่วงเวลาที่	 “ซุปเปอร์บอย”	 มาช่วยทีมในช่วงคร่ึงซีซั่น

หลัง	 โดยลงสนามให้สมุทรปรการเอฟซี	 เป็นตัวจริงทั้งหมด	 5	 นัด	

ส�ารองอีก	7	นัด	แข้งจอมเก๋าจัดการยิงไป	1	ประตู	แอสซิสได้อีก	2	

ลูก	ด้วยกัน

	 นับว่าเป็นอีกแข้งที่เต็มไปด้วยคุณภาพ	 และความเป็นมือ

อาชีพ	 อย่างเต็มเปี่ยม	 และเป็นต้นแบบให้กับนักเตะรุ่นน้อง	 รวมถึง

บรรดาเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างดี	 ส�าหรับ	 “ซุปเปอร์

บอย”	วุฒิชัย	ถิ่นทวี

36 ป ี127 วัน
แข้งรุ่นเดอะ

“ป้อมปราการ”



ฉบับที่ 21 กันยายน 2556 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี |19




