ธันวาคม 2556

ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ประจ�ำเดือน

ต้อนรับสู่ นสพ.ฟุตบอลปราการ ฉบับสุดท้ายปี 56 ปีที่ 2 ฉบับที่ 24
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งในเดือนนี้มีวันส�ำคัญ วันพ่อแห่งชาติ ก็ขอให้
ทุกๆ ท่านเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ กันทุกๆ วันนะครับ
ส�ำหรับเนือ้ หาในฉบับนีแ้ ม้จะเป็นฉบับส่งท้ายปลายปี ทีไ่ ม่มโี ปรแกรมการแข่งขัน
ฟุตบอล แต่ยงั คงเต็มไปด้วยเรือ่ งราวของ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟ
ซี แบบแน่นเอี๊ยดเช่นเดิม
ฅนบนปก กับเรื่องราวของ“พี่นิพนธ์” นิพนธ์ บุณยเกียรติ ประธาน
ฝ่ายแผนและการเงินทีมสมุทรปราการเอฟซี อีกหนึ่งบุคคลส�ำคัญ ที่คอย
สนับสนุนทีมมาโดยตลอด
นอกจากนีภ้ ายในฉบับยังสอดไส้ดว้ ยเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย
อาทิ SPFC SEASON REVIEW 2013, “ป้อมปราการ” กับ 10 ที่สุดแห่งปี
2013, บรรยากาศการตัดตัวสมุทรปราการเอฟซี, อุ่นเครื่องม้อแรกชนะ
สมุทรสาคร เอฟซี ส่งท้ายปลายปี, ACSP CLUB ฯลฯ
ฝากประชาสัมพันธ์ถงึ ทุกท่านทีอ่ ยากเข้ามาสนับสนุน และมีสว่ นร่วม
กับ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิประโยชน์
ได้ที่ โทร. 081-556-6111
พบกันใหม่ พ.ศ.2557...สวัสดีครับ
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งานสื่อสารการตลาด

สมุทรปราการเอฟซี
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ช็อป “ป้อมปราการ” สาขาศูนย์การค้า
อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง ปรับโฉมใหม่หลังปิด
ฤดูกาล 2013 หลังจากที่ทางศูนย์การค้าใหญ่
ใจกลางส�ำโรง ตัดสินใจปรับปรุงในส่วนของชั้น
3 ทั้งหมดในส่วนของโซนเสื้อผ้า และอุปกรณ์
กี ฬ า โดยตั ว ช็ อ ปถู ก ขยั บ เข้ า มาอยู ่ ร ่ ว มกั บ
บรรดาช็อปแบรนด์กีฬาอื่นๆ แต่ยังคงตั้งอยู่
บริเวณด้านหลังชัน้ 3 ใกล้ๆ กับทีต่ งั้ ของช็อปเดิม
ทัง้ นีช้ อ็ ป “ป้อมปราการ” หลังได้รบั การปรับปรุง
ใหม่วางตัวอยู่หลังช็อป อาดิดาส ติดกับโซน
เครื่องเขียน
ช็อป “ป้อมปราการ” โฉมใหม่ยังคงมี
สินค้าของทางสโมสรฯ แบบครบครันเช่นเดิม
นอกจากนี้ยังรับ อัดโพลีเฟล็กซ์ ที่ตัวร้านในรูป
แบบวั น สต็ อ ปเซอร์ วิ ส แฟนฟุ ต บอลสมุ ท ร
ปราการเอฟซี ไปใช้บริการกันได้
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เป็นอีกหนึ่ง
องค์การบริหารส
เงิน ให้กับ “ป้อมป
เริม่ จากกอ
“พี่นิพนธ์” เริ่มจะต
ความรัก และศรัท
และนับจาก
เชียร์อย่างไม่ต้อง
นอกจากแร
ต่างๆ ให้กับสมุทร
อีกทัง้ บ่อยครัง้ ทีป่
ในโอกาสต่างๆ เพ
พี่ชายท่านน
ด้วยความที่เป็นเล
ตกต�่ำ  หรือยามท
ก็ตาม
ซึ่ง “พี่นิพน
หนึง่ ไว้อย่างน่าฟ
ครอบครัว  ฟ้า-ข
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งผู้ที่คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนทีมมาโดยตลอด ส�ำหรับ “พี่นิพนธ์” นิพนธ์ บุณยเกียรติ ผอ.กองแผน และงบประมาณ
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทีมสมุทรปราการเอฟซี เชิญพี่ชายที่แสนดีท่านนี้ มานั่งในต�ำแหน่งประธานฝ่ายแผนและการ
ปราการ”
องเชียร์ ก่อนจะเริม่ ติดใจกับบรรยากาศกลิน่ อายความเป็นสโมสรประจ�ำจังหวัดสมุทรปราการ ทีม่ ี ได้เพียงหนึง่ เดียว ท�ำให้
ติดตามอย่างต่อเนื่อง จนอาจจะพูดได้อย่างเต็มปากว่า “แฟนพันธุ์แท้” อีกรายของสโมสรแห่งนี้ และนี้คือจุดเริ่มต้นของ
ทธา ที่พี่ชายท่านนี้มี ให้กับ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี
กความประทับใจแรกครานัน้ พีช่ ายท่านนีห้ ากไม่ตด
ิ ธุระปะปังจริงๆ ก็จะเห็นพีเ่ ค้ามาเป็นอีกหนึง่ ก�ำลังใจบนอัฒจรรย์กอง
งสงสัย
รงเชียร์ และก�ำลังใจที่ “พี่นิพนธ์” มี ให้ทีมแล้ว พี่ชายท่านนี้ยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลส�ำคัญที่คอยผลักดันในส่วนงบประมาณ
รปราการ และเป็นเหมือนดั่งที่ปรึกษาด้านการเงินในทีมด้วย
ประธานฝ่ายแผนและการเงินสมุทรปราการเอฟซี เข้ามาสนับสนุนทีมในรูปแบบต่างๆ วางโครงการฝึกอบรมน้องๆ เยาวชน
พื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ “ป้อมปราการ”
นี้ ยังเป็นที่รัก และเคารพ ของพี่ๆ น้องๆ แฟนคลับ เลือดฟ้า-ขาว สมุทรปราการเอฟซี ทุกๆ คนอย่างไม่ต้องสงสัย
ลือดเนื้อชาวสมุทรปราการข้นคลัก ที่พร้อมเดินเคียงข้างสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ ไปด้วยกัน ทั้งในยามที่ทุกข์ หรือสุข ยาม
ที่ทีมบินสูงเพียงใด เราๆ ท่านๆ ก็ยังเห็นพี่ชายท่านนี้คอยช่วยเหลือดูแลทีมไม่ห่าง ไม่ว่าจะเป็นวันวาน วันนี้ หรือวันพรุ่งนี้

นธ์” เคยได้เอื้อนเอ่ย ประโยคสั่นๆ ที่สะท้านในหัวใจใครหลายคนถึงความรัก ความรู้สึก ที่กลั่นออกมาจากหัวใจผู้ชายคน
ฟัง ว่า “ทีมเดียวในหัวใจของผม...สมุทรปราการเอฟซี” แม้อาจดูสั้นๆ ง่ายๆ แต่ชา่ งมีความหมายทีย่ ิ่งใหญ่ และอบอุน่ หัวใจ
ขาว “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี เสียเหลือเกิน
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“ป้อมปราการ” เข้าอวยพรปี ใหม่พ่อเมือง
และผู้ ใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปราการ
“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการ
เข้าอวยพรผู้ ใหญ่ เพือ่ แสดงถึง การระลึกถึงคุณความดี และไมตรีจติ มิตรภาพ เนือ่ ง
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ไม่รอช้าบุกศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ น�ำทีมโดยผู้บริหารสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ศิริภัสสร
ปิยนันทวารินทร์ ผู้อ�ำนวยการสโมสรฯ, จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา ผู้จัดการทีม,
พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฯ และทีมงานสมุทรปราการเอฟซี เข้ามอบกระเช้า
ของขวัญ พร้อมอวยพรเนื่องในวาระดิถีปีใหม่ พ่อเมืองปากน�้ำ คณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้
ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิส์ โมสรฟุตบอล

จังหวัดสมุทรปราการ
รวมถึงผู้ ใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปราการ สมศักดิ์ พัวพันธุ์ ปลัดจังหวัด
สมุทรปราการ, สมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นายอ�ำเภอจังหวัดสมุทรปราการ และกัญญา
พรปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
สโมสรฯ
ทัง้ นีท้ มี ผูบ้ ริหารสมุทรปราการเอฟซี ทิง้ ท้ายปี 2556 ด้วยการอวยพรให้ทกุ ๆ
ท่าน มีความสุข คิดสิ่งใด สมปรารถนา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดปี และท่าน
ที่ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สมุทรปราการเอฟซี ขึ้น สภ.เมืองสมุทรปราการมอบกระเช้าอวยพรปี ใหม่
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“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ถือโอกาสในช่วงเทศกาลปี ใหม่มอบกระเช้า
พร้อมอวยพรปี ใหม่ น�ำโดย ผู้อ�ำนวยการสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ศิริภัสสร
ปิยนันทวารินทร์, ผู้จัดการทีม จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา และประธานผู้ก่อตั้งสมุทรปราการเอฟ
ซี พีรพัฒน์ ถานิตย์ ณ สภ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยทีมผูบ้ ริหารเข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ พ.ต.อ.ดร.พัลลภ แอร่ม
หล้า ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ, พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ และ
พล.ต.ต. ธัชชัย หงษ์ทอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่
ที่คอยช่วยเหลือทีมในทุกด้าน

เป็นอีกหนึ่งขวบปีที่น่าผิดหวังไม่น้อยของสมุทรปราการเอฟซี ท�ำให้อดีต
แชมป์ด.2 โซนภาคกลาง และตะวันออก ต้องรอคอยต่อไปกับการกลับไป
ยืนอยู่ในจุดทีเ่ คยอยู่ และนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันทีท่ มี ยังคงหลับใหล ปล่อย
ให้หลายๆ ทีมทีเ่ คยเป็นลูกไล่ ค่อยๆ จีจ้ นหายใจรดต้นคอ และหลายๆ ทีม
ก็แซงน�ำเราไปแล้ว
ภายใต้การน�ำของ พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ต�ำนานสโมสรฯ ที่ผันตัวมา
จับงานกุนซือใหญ่ ในช่วงฤดูกาล 2012-2013 แม้จะมีความพยายาม และ
ได้รับโอกาสที่ต่อเนื่องพอสมควร แต่กลับไม่สามารถฉุดฟอร์มของทีมให้
กระเตื้องเสียเท่าไหร่นัก
โดยในฤดูกาล 2013 ที่ผ่านมา สมุทรปราการเอฟซี ลงสนาม 26
นัด ชนะ 9 นัด เสมอ 5 นัด และแพ้ 12 นัด ยิงประตูได้ 20 ประตู เสียประตู
23 ประตู มีแต้มรวม 32 คะแนน รั้งอันดับที่ 11 จาก 14 ทีมที่ร่วมแข่งขัน
ในลีกภูมิภาคโซนภาคกลาง และตะวันออก ประจ�ำฤดูกาลที่ผ่านมา
แมตซ์ยอดเยี่ยม (23 มิ.ย.56 สมุทรปราการเอฟซี ชนะ พานทอง เอฟซี
2-1 นัดที่ 14)
เกมที่ ดีที่ สุดคงต้อ งหยิบ เอาแมตซ์เ ปิดเลก 2 พบที ม น� ำ ร่ อง
พานทอง เอฟซี ทีส่ นามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า นับเป็นการเปิดตัว
สนามเหย้าใหม่แห่งนี้ด้วย สมุทรปราการเอฟซี ชนะ พานทอง เอฟซี 2-1
เป็นนัดทีท่ มี ต้องการฟอร์มสวยๆ เพือ่ เป็นการเปลีย่ นโมเมนตัม้ จากในช่วง
เลกแรกที่ฟอร์มแผ่วปลายในช่วงท้ายๆ ซึ่งแม้จะเริ่มไม่สวยเท่าไหร่ หลัง
โดนน�ำไปก่อน แต่ครึ่งเวลาหลัง สมุทรปราการเอฟซี ก็มาเร่งเครื่องต้อน
ทีมจากเมืองชล ได้ ในที่สุด สร้างความสุขให้กับแฟนบอลในนัดเปิดสนาม
แห่งนี้ได้ส�ำเร็จ
แมตซ์ยอดแย่ (20 เม.ย.56 รังสิต เอฟซี ชนะ สมุทรปราการเอฟซี 2-0
นัดที่ 9)
เป็นเกมที่อัปยศนัดหนึ่งในฤดูกาล 2013 เกิดขึ้นในช่วงปลายเลก
แรกที่ทีมบุกไปโดน “ไอ้เสือบุก” ไล่ขย�้ำเสียจมเขี้ยว ทั้งๆ ที่ทีมหมายมั่น
ปัน้ มือใช้แมตซ์นเี้ ก็บ 3 แต้มเต็มเพือ่ ฉุดตัวเองกลับมาจากช่วงฟอร์มแย่ๆ
(แพ้มา 5 นัดรวดทุกรายการ) แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดหวัง โดย

ตลอดทั้งเกมแทบไม่มีโอกาสจบสกอร์ แถมเล่นกันแบบไร้หัวจิตหัวใจ
ท�ำให้แฟนบอลต้องผิดหวังไปตามๆ กัน
จุดแข็ง (เกมรับยามลงเล่นในถิ่น)
สถิติไม่เคยโกหกใคร แม้ผลงานจะไม่ฉูดฉาดบาดตาในฤดูกาล
2013 แต่สงิ่ ทีบ่ ง่ ชัดทีส่ ดุ อยูท่ กี่ ารเสียประตูในถิน่ เพียง 7 ประตูเท่านัน้ น้อย
กว่าทุกทีมในโซน ไม่เว้นกระทั้งแชมป์ ลูกอีสาน การบินไทย แต่จุดเด่นนี้
ก็ไม่ ได้ท�ำให้ผลงานทีมสู้ดีนักเมื่อถูกกลบด้วยจุดอ่อนของทีมในแนวรุก
จุดอ่อน (ยิงน้อย)
ชัดๆ คือเกมรุก ที่ยิงกันได้น้อยเหลือเกิน โดยเฉพาะ 11 กองหน้า
ของทีมที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสวมอาภร ฟ้า-ขาว ที่ร่วมกันผลิตสกอร์
ให้ทมี รวมกันได้ 11 ลูกเท่านัน้ และด้วยการผลิตสกอร์ทตี่ ำ�่ ยิงทัง้ ฤดูกาลได้
เพียง 20 ประตู ขนาดที่ว่ายิงได้มากกว่า ปลวกแดง 4 ลูกเท่านั้น ก็เป็นกฎ
ธรรมดาในโลกลูกหนังเมื่อยิงเค้าไม่ ได้ก็เป็นเราที่ต้องผิดหวังร�่ำไป
ดาวซัลโวสูงสุด (จิลซีมาร์ และซาโฟ่ ยิงไปคนละ 3 ประตู)
ด้วยเกมรุกทีเ่ ป็นปัญหาอย่างชัดเจน ภาพยังส่งผลต่อมาทีด่ าวซัลโว
ประจ�ำทีม ทีย่ งิ ได้จมุ๋ จิม๋ เหลือเกิน โดยดาวยิงบราซิล จิลซีมาร์ 2 ใน 3 ประตู
ที่ท�ำได้เกิดจากลูกโทษที่จุดโทษ ส่วนซาโฟ่ ถูกเติมมาช่วงท้ายๆ ตลาดซื้อ
ขายเลก 2 ท�ำได้ดีพอสมควร โดดเด่นยามอยู่ ในกรอบ 6 หลา
ดาวเด่น (ชัยยุทธ หงส์มาลา)
นายประตูร่างเล็กรายนี้ เบียดคู่แข่งทุกรายในต�ำแหน่งจนก้าวขึ้น
มาเป็นนายทวารตัวจริงของทีมได้ส�ำเร็จ โดยมีฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่
ผ่านมา ค่อนข้างสม�่ำเสมอ โดยอดีตนายด่านโต๊ะเล็กทีมสมุทรปราการ ฟุต
ซอลคลับ ลงสนาม 16 นัด สามารถรักษาคลีนชีทได้ถึง 6 นัด เป็นผู้รักษา
ประตูที่ไว้ ใจได้ที่สุดในนาทีนี้ของทีม
แนวทางในฤดูกาลหน้า
ชัดเจนว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในถิ่นสมุทรปราการ
ทั้งการเปลี่ยนต�ำแหน่งเฮดโค้ช ถอดพงษ์สิริ ยะกัณฐะ ไปรับงานผู้ช่วย
พร้อมเชิญ “ป๋าตุย้ ” วีระพล วงษ์สาตรสาย มานัง่ เป็นแม่ทพั ใหญ่แทน พร้อม
กันนั้นยังมีการดึง “เสี่ยยนต์” ชัยยนต์ สมภูงา มาเป็น ผจก.ทั่วไป และ
ภาณพงษ์ ฉิมผูก อดีตแข้งทีมชาติไทย มาเป็นผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน อีกทัง้ ในส่วน
บอร์ดบริหารก็พร้อมหนุนทีมต่ออีก แถมพร้อมอัดสู้เต็มที่ในฤดูกาล 2014
ตัวผูเ้ ล่นก็มกี ารผ่องถ่ายค่อนข้างมาก เก็บแข้งเก่าไว้กบั ทีมบางราย พร้อม
ดึงแข้งมากประสบการณ์มาช่วยทีม และมีการเตรียมทีมกันตั้งแต่ก่อนปี
ใหม่ เชื่อว่าหากทีมชุดนี้ฟิตพอ ก็ไม่ต้องกลัวทีมไหนแน่
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เวลาหมุนผ่านเวียนบรรจบครบ 1 ปี เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมายใน บ้านสู่สนามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า ทั้งยังมีการผ่องถ่ายนักเตะนับ 10 ราย ส
รอบรั้วสมุทรปราการเอฟซี ตลอดช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ใดเกิด ตาร์เด่นๆ คงเป็นจิลซีมาร์ อดีตแข้งไทยลีก ร่วมทัพ พร้อมรับข่าวดีได้ คุณนพิมพ์ชยา
ขึ้นบางไปดูกันเลย
เชิดพัชรวัฒน์ ผู้บริหารตลาดสดสามแยกเจดีย์ มาร่วมสนับสนุนทีม และมีแมตซ์นัด
เปิดเลก 2 สวยๆ ด้วยชัยชนะประเดิมบ้านใหม่ แต่ปดิ ท้ายปลายเดือนกลับแผ่วลงอีก
ครั้งด้วยความพ่ายแพ้ ในนัดเยือน กองเรือ
เริม่ ต้นปีดว้ ยความคึกคักด้วยการมีแมตช์อนุ่ เครือ่ งเตรียมทีมหลายนัด อีก
ทัง้ ยังมีการเติมผูเ้ ล่นหลายรายไม่วา่ จะเป็น กามาร่า, ธวัช ยอดปราง โดยไฮไลท์สำ� คัญ
ของเดือนนีค้ งหนีไม่พน้ การก้าวเข้ามารับต�ำแหน่ง ผจก.ทีมของ “คุณแหม่ม” จิตลดา
ปิดตลาดซื้อขายนักเตะสมุทรปราการเอฟซี มีแข้งพาเหรด เดินเข้าออก
สิทธิเลิศจรรยา และถือเป็นก้าวย่างที่สำ� คัญของทีมในฤดูกาล 2013 นี้ นอกจากนี้ทาง ทีมรวม 25 ราย ทว่าผลงานตลอดทั้งเดือนต้องยอมรับว่าน่าผิดหวังสุดๆ ทั้งๆ ที่มีการ
สโมสรฯ ยังมีข่าวดีเพิ่มเติมด้วยการดึง คมชัดลึก เข้ามาเป็นอีกหนึ่งพันธมิตร พร้อม เสริมทัพแบบล๊อตใหญ่ก็ตามแต่ ไม่วายลูกทีมของ “โค้ชเป็ด” ยังเก็บแต้มไม่ ได้เลย
ให้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสโมสรฯ ในสื่อต่างๆ
ในเดือนนี้

เดือนมกราคม

เดือนกรกฎาคม

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนสิงหาคม

ไฮไลท์ส�ำคัญในเดือนแห่งความรักคงจะเป็นงานเปิดตัวสโมสรฯ พร้อมทั้ง
หลังฟอร์มฟุบไม่ฟน้ื มาตลอด 1 เดือนเต็ม ก็ถงึ เวลาทีท่ มี กลับมาลุกขึน้ เก็บ
ผู้สนับสนุน ที่ศูนย์การค้าโลตัส พลัส ศรีนครินทร์ พร้อมทั้งได้ คุณศิริภัสสร ปิยะนันท คะแนน ได้อีกครั้ง และนับว่าในช่วงเดือน ส.ค. นี้ทีมท�ำผลงานได้ดีที่สุด เก็บชัยได้ 3
วารินทร์ รองประธานบริษัท ปิยะ – ซันอินเตอร์กรุ๊ป เข้ามารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส จาก 4 นัด มีสะดุดในนัดแพ้ นครนายก คาบ้าน พร้อมกันนี้ “ป้อมปราการ” ยังเปิดโผ
โมสรฯ โดยผลงานช่วงเปิดฤดูกาลรับไปแบบครบรส ไม่วา่ จะเป็นร่วงบอลถ้วยในช่วง ทีมเยาวชนทีจ่ ับมือกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในภารกิจลุยโค้กคัพ 2013 ด้วย
ต่อเวลาพิเศษ ประเดิมสนามเกมลีกแบบจืดๆ ก่อนตบท้ายปลายเดือนด้วยชัยชนะ
เหนือ ปราจีนฯ ปิดท้าย
โค้งสุดท้ายของฤดูกาล ที่ฟอร์มการเล่นสมุทรปราการเอฟซี ยังดีต่อเนื่อง
ทั้งการบุกไปยัดเยียดความปราชัยในบ้านครั้งแรกให้กับ “เสือด�ำบูรพา” ปราจีนบุรี
เป็นเดือนที่ทีมลงสนามแข่ง 5 นัดด้วยกัน ซึ่งเรื่องเด่นๆ ในรอบเดือนก็คือ ยูไนเต็ด ชนิดได้ ใจแฟนๆ รวมถึงปิดท้ายนัดเหย้าด้วยชัยชนะเบาๆ เหนือ กบินทร์
การพ่ายแพ้ 3 นัดติดไล่ตั้งแต่ พ่าย นครนายก เอฟซี จากจังหวะปัญหา ตามด้วยเปิด ยูไนเต็ด ก่อนแผ่วลงในนัดท้ายที่ เสมอกับ มาบตาพุด นย.ระยอง ขณะเดียวกันในทีม
บ้านโดนจันทบุรี เอฟซี ยิงเอาช่วงทดเจ็บแบบแสบทรวง ก่อนตบท้ายวันสิ้นเดือนที่ ชุดลุยโค้กคัพ ก็มอี นั กระเด็นตกรอบฐานท�ำผิดกฎ ส่งผูเ้ ล่นเกินโควตา ตกรอบไปทัง้ ๆ
แทบสิ้นใจเมื่อบุกไปโดน “ปลากัดนักสู้” ฉะเชิงเทรา เอฟซี อัดยับกลับมา อีกทั้งใน ที่เก็บคะแนนผ่านรอบแรกไปได้แล้ว
เดือน 3 นี้ทาง “โค้ชเป็ด” ต้องรับข่าวร้ายเมื่อสูญเสียคุณพ่อไปด้วย

เดือนกันยายน

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนตุลาคม

ฤดูกาลจบลงไปแล้วแต่สมุทรปราการเอฟวี ยังไม่หยุดพัก ร่วมกับ สมาคม
กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ, อบจ.สมุทรปราการ และ กกท.จังหวัดสมุทรปราการ
จัดการแข่งขันมหกรรมฟุตบอล และฟุตซอล เพือ่ ชาวสมุทรปราการ ในหลายรายการ
ไม่ว่าจะเป็น สมุทรปราการ เอฟ.เอ.คัพ, ปากน�้ำซีเนียร์ฟุตบอลลีก, สมุทรปราการ
ยูธซ๊อคเกอร์คัพ และรายการฟุตซอลปากน�้ำโปรเฟสชั่นเนล

เดือนทีแ่ สนร้อน แต่ฟอร์มของทีมกลับไม่รอ้ นแรงอย่างอากาศ เริม่ ต้นด้วย
การร่วงบอลถ้วยที่อ่างทอง แบบแพ้เละเทะ ก่อนลากผลงานแพ้แบบยาวๆ ตั้งแต่
เดือน 3 ถึงเดือน 4 รวม 6 นัดนับเป็นสถิติยอดแย่ของสโมสรฯ ก่อนมาปลดล๊อกคว้า
ชัยในช่วงปลายเดือนด้วยการเอาชนะ สระแก้ว เอฟซี ไป 1-0 อีกไฮไลท์ส�ำคัญของ
เดือนทิเ่ กิดในแมตช์นดี้ ว้ ยก็คอื การทีก่ ลุม่ กองเชียร์เลือกทีจ่ ะไม่เชียร์ทมี ในนัดนี้ และ
“โค้ชเป็ด” ยังต้องเจอข่าวช๊อกหัวใจอีกครั้งกับการที่ต้องสูญเสียคุณแม่ ไปอีก แต่ ใน
ขยับตัวเตรียมทีมปีหน้า ด้วยการปรับเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอน ถอด “โค้ช
ช่วงปลายเดือนทางทีมยังมีข่าวดีอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพูดคุยกับโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว ในการเข้าผูกพันธมิตรกัน และทางทีมยังได้ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็ด” พงษ์สริ ิ ยะกัณฐะ ออกจากต�ำแหน่งกุนซือใหญ่ ขยับไปเป็นผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน หลัง
สมุทรปราการ กัญญา พรปรีชา เข้ามารับต�ำแหน่งประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรฯ คุมทีมนาน 2 ฤดูกาลแต่ ไม่ประสบความส�ำเร็จ พร้อมแต่งตั้ง “ป๋าตุ้ย” วีระพล วงษ์
สาตรสาย ขึ้นเป็นเฮดโค้ชแทน นอกจากนี้ยังมีการขยับในอีกหลายต�ำแหน่งทั้งการ
ด้วย
เชิญ “เสี่ยยนต์” ชัยยนต์ สมภูงา มารับต�ำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ทั้งยังมีข่าวดีต่อเนื่อง
เมื่อบรรดาบอร์ดต่างพร้อมหนุนทีมต่อในปีหน้ากันแบบพร้อมเพรียง
เป็นช่วงท้ายเลกแรก โดยผลงานในสนามของทีมก็ยังฝืดแบบสนิท 3 นัด
เสมอ 2 แพ้ 1 ไล่ตั้งแต่บุกไปเสมอ ปทุมฯ กปน. ยูไนเต็ด 0-0 เปิดบ้านบางปลานัด
“ป๋าตุย้ ” จัดการปรับโฉมทีมทันที มีการดึง ภาณุพงศ์ ฉิมผูก มารับหน้าทีอ่ กี
สุดท้ายเจ๊าจืด กองเรือ ก่อนปิดท้ายด้วยการบุกไปแพ้ พานทอง เอฟซี 1-0 จบเลกที่
อันดับ 10 และทีมยังมีข่าวที่จะย้ายสนามในช่วงครึ่งซีซั่นหลังจะไปเตะที่สนามกีฬา หนึ่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พร้อมกันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะ ทั้งการ
ดึงผู้เล่นจอมเก๋าสู่ทีมหลายราย ทั้งยังมีการเข้ามาร่วมตัดตัวของแข้งๆ ใหม่ๆ หลาย
เทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
ราย ในช่วงปลายปีนี้ด้วย ก่อนปิดท้ายปลายปีด้วยแมตซ์กระชับมิตร พบ สมุทรสาคร
เอฟซี ซึ่งผล “ป้อมปราการ” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้ดี ด้วยการเอาชนะจังหวัด
ปิดพักครึง่ ฤดูกาล มีการเปลีย่ นแปลงในทีมพอสมควร ไม่วา่ จะเป็นการย้าย บ้านใกล้เรือนเคียงไปเบาะๆ 3-1

เดือนพฤศจิกายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนธันวาคม

เดือนมิถุนายน

10| หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 24 DECEMBER 2013

การแข่งขันนัดส่งท้ายปลายปี 2013 เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกฤดูกาล 2014 ของ น�ำไว้ ได้จนหมดเวลาในครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี โดยนัดอุ่นแข้งส่งท้ายปลายปี เป็น “ส�ำเภามหาชัย”
มาเล่นกันต่อในครึง่ หลังทัง้ สองทีมเริม่ มีการขยับเปลีย่ นผูเ้ ล่นลองระบบกันในหลายๆ
สมุทรสาคร เอฟซี ทีมบ้านใกล้เรือนเคียง จากโซนตะวันตก เดินทางมาอุ่นเกือก ลองทีมกันที่ ต�ำแหน่ง แต่ดเู หมือนทีมเยือนจะแก้ลำ� มาดี ได้ประตูตเี สมอได้สำ� เร็จหลังรุกกดดันอยูน่ าน จาก

ฟุตบอลนัดกระชับมิตร

สมุทรปราการเอฟซี ชนะ สมุทรสาคร เอฟซี 3-1
สนามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า รังเหย้าของสมุทรปราการเอฟซี การแข่งขันในแมตซ์นี้
แข่งแบบเกมลีกทั่วไป 2 ครึ่ง ครึ่งละ 45 นาที
ความพร้อมของเจ้าถิน่ ในตอนนีย้ งั อยู่ในช่วงตัดตัวผูเ้ ล่น แต่กแ็ ทบจะเป็นตัวชุดเกือบ
สมบูรณ์ของฤดูกาลหน้าแล้ว โดยกุนซือใหญ่ “ป๋าตุ้ย” วีระพล วงษ์สาตรสาย ยังชั่งใจกับการตัด
ตัวผู้เล่นบางต�ำแหน่งเท่านั้น โดยนัดอุ่นแข้งนัดส่งท้ายปลายปี 2013 วาง บัวเต็ง เป็นหัวหอกคู่
วุฒิชัย ถิ่นทวี ริมเส้นจัด เอดู และธนารัตน์ ศรีษะน้อย เป็นริมเส้น ตัวกลางมี สมเจตน์ เกษา
รัตน์, ปรีชาพล เหล็กดี แนวรับมี ตัวเก่าจากฤดูกาลทีแ่ ล้วทัง้ สันต์ ตันกุล, อ�ำนาจ ผ่องแผ้ว และ
มีตัวใหม่ ทัศน์ธัญญา วงศ์ภูผา ยืนหลัง ประตูใช้ ชัยยุทธ หงส์มาลา เฝ้าเสา
ด้าน “ส�ำเภามหาชัย” สมุทรสาคร เอฟซี มีขา่ วดึงแข้งเสริมก่อนปีใหม่ราว 12 ต�ำแหน่ง
ก็ยังไม่ ได้มาแบบชุดสมบูรณ์เท่าไหร่นัก ยังเน้นการลองทีม ลองระบบ ซะมากกว่า อีกทั้งเมื่อ
ช่วงวานนี้ยังต้องเหนื่อยมาก่อนหลังพึ่งลงทีมกับ นครปฐม มาแล้ว
เริม่ เกมในครึง่ เวลาแรกเป็นทีมเยือนตัง้ เกมได้ ไวกว่ารุกไล่เข้าใส่เจ้าถิน่ ได้ดกี ว่าอย่าง
เห็นได้ชดั และน่าจะได้ประตูนำ� ตัง้ แต่เข็มนาฬิกายังไม่หมุนผ่าน 10 นาทีแรก เป็นแนวรุก “ส�ำเภา
มหาชัย” รับส่งต่อบอลกันขึ้นมาเร็วทางด้านเกมรับฝั่งซ้ายของสมุทรปราการเอฟซี
ก่อนกองหน้า “ส�ำเภามหาชัย” แตะบอลหนีแนวรับคนสุดท้ายของปราการไปได้แล้ว
ก่อนโดนเหนี่ยวร่วงลงในกรอบโทษ ผู้ตดั สินเป่าเป็นลูกโทษทันที แต่กองหน้าสาครรายนี้เน้นยิง
จุดโทษแบบชั้นเชิงแบบเน้นทิศทาง แต่บอลไม่เป็นใจลอยข้ามคานออกไป

ออกน�ำเร็วไม่ ได้กเ็ ป็นฝัง่ เจ้าบ้านทีเ่ ริม่ เข้าทีเ่ ข้าทางเซตบอลกันได้ดมี ากขึน้ และเน้น
เล่นแบบเพลสซิ่งรุกไล่พื้นที่เล่นบอลของทางฝั่งสมุทรสาคร ตั้งแต่ ในแดนกลาง จนท�ำให้มี
หลายๆ จังหวะที่ทีมเยือนเล่นกันล�ำบากจนท�ำบอลเสีย
จน “ป้อมปราการ” ก็เกือบฉกฉวยจังหวะออกน�ำได้บา้ งเช่นกัน จากจังหวะแดนกลาง
คู่แข่งคายบอลพลาด เป็นวุฒิชัย ถิ่นทวี ที่แม้จะดูเหมือนเล่นเป็นกองหน้าแต่ก็มีจังหวะลงมา
ล้วงบอลจากแดนกลางบ่อยหน ตัดบอลได้ ก่อนแทงบอลออกทางขวาให้ ธนารัตน์ ศรีษะน้อย ที่
ยืนอยู่โล่งๆ แต่จงั หวะสุดท้ายแข้งหนุม่ รายนีต้ ดั สินใจไม่ดเี ลือกตบกลับเข้ากลางท�ำให้นายทวาร
สมุทรสาครรับไว้ ได้แบบไม่ต้องออกแรงเซฟ
เป็น “ป้อมปราการ” ทีเ่ ริม่ คุมเกมได้มากกว่าจนเริม่ กระชับเช้าสูพ่ นื้ ทีอ่ นั ตรายได้บอ่ ย
หน จนแข้งสาครต้องออกแรงตัดฟาล์วในพื้นที่ระยะอันตรายหลายๆ จังหวะ
ซึ่งจังหวะลูกนิ่ง 2-3 จังหวะนี้เอง ปรีชาพล เหล็กดี กองกลางที่เคยผมสลวยเมื่อ
ฤดูกาลก่อน ก็เกือบได้ปล่อยของถึง 2 ครั้ง 2 ครา แต่นายทวารสมุทรสาคร เอฟซี ยังออกแรง
ชก ออกไปได้ทั้งหมด
แล้วประแรกก็เกิดขึ้นจนได้จากจังหวะรุกต่อเนื่องของฝั่งเจ้าถิ่นที่ได้เตะมุมเข้ามา
จากปลายสตั๊ดของ ปรีชาพล เหล็กดี ที่วางบอลยาวไปที่เสาสองให้ สันต์ ตันกุล ปราการหลังที่
หนุนขึ้นมาเล่นลูกตั้งเตะ ได้สอดมาโหม่งเข้าไปตุงตาข่าย สมุทรปราการเอฟซี ออกน�ำ
สมุทรสาคร เอฟซี 1-0
หลังออกน�ำก็ดเู หมือน “ป้อมปราการ” จะเล่นกันได้อย่างมัน่ ใจ จนสามารถรักษาสกอร์

จังหวะ บัวเต็ง กองหน้าปราการทีล่ งมาเอาบอลในแดนกลาง แล้วท�ำบอลเสียในแดนกลาง ก่อน
แข้งสาคร จะเล่นสัน้ กันเร็ว และง่าย ด้วยการจ่ายออกริมเส้นด้านข้าง ก่อนตบเข้ากลาง ให้ศกั ดิ์
ชัย พรมอวน ศูนย์หน้าสอดมาแปตีเสมอง่ายๆ สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1
รูปเกมดูจะเป็นทีมเยือนดีกว่าชัดเจน หลังส่ง 2 แข้งผิวสีทลี่ งมาใช้ความเร็วลากบอล
ผ่านแข้งปราการหลายต่อหลายจังหวะ จนเกมของเจ้าถิน่ รวนไปหมด โดยเฉพาะฟูลแบ๊กฝัง่ ซ้าย
ที่โดนโจมตีอยู่เป็นระยะๆ
แต่ “ป้อมปราการ” เจ้าถิ่นแก้สถานการณ์ กลับมาได้ดีเช่นกัน จาก 2 แข้งส�ำรองที่ลง

มาสร้างความวูบวาบในแดนกลางทั้ง ไพรัตน์ หวานเสนาะ ที่วูบวาบ รวดเร็ว และมีจังหวะลาก
บอลไปข้างหน้าได้ดี
ส่วนอีกคนคือนักบอลเจ้าของสถิตแิ ข้งละอ่อนสุด อัฏฐพล ชมมาลีธนาวัตน์ ทีล่ งแมตซ์
อุ่นเครื่องปลายปีอย่างมั่นใจ และโดดเด่น กล้าชน กล้าไปกับบอล และดูเหมือนจะเติบโตขึ้น
กว่าในฤดูกาลที่จบลงไปอย่างชัดเจน ทั้งๆ ที่อายุน้อยกว่าใครในฟลอร์หญ้า
หลังจากทีเ่ ริม่ กลับมาสูเ้ กมได้กเ็ ป็นสมุทรปราการเอฟซี เริม่ รุกเข้าใส่อกี ครัง้ และมา
ได้ลูกโทษที่จุดโทษ ที่ ไพรัตน์ หวานเสนาะ โดนหนุนในกรอบโทษจากจังหวะขึ้นโขก ผู้ตัดสินชี้
เป็นจุดโทษที่ 2 ในเกมทันที และเป็นจุดโทษของฝั่งเจ้าบ้านที่สามารถผันสกอร์เพิ่มได้ส�ำเร็จ
จากการสังหารของ เอดู สมุทรปราการเอฟซี น�ำอีกครั้งด้วยสกอร์ 2-1
หลังจากขึ้นน�ำอีกครั้งดูเหมือนขวัญก�ำลังใจ จะกลับมาอยู่ที่ฝั่งทัพ ฟ้า-ขาว อีกครั้ง
จนประตูย�้ำชัยก็มาจนได้ จากที่ พัฒนากรณ์
ทรายแก้ว กองหน้าส�ำรองที่ลงมาแทนเอดู
ลากขึ้นมาในกรอบโทษด้านซ้าย ก่อนโดนรวบ
จังๆกรรมการเป่าโทษทันที เป็น สันต์ ตันกุล
รับหน้าที่ยิงไม่พลาด สกอร์ขยับอีกครั้งคราวนี้
เป็น สมุทรปราการเอฟซี หนีห่าง สมุทรสาคร
เอฟซี 3-1
ช่วงท้ายปลายเกมเหมือนฝั่งเจ้าบ้าน
ที่ยิ่งเล่นยิ่งคึกคัก ท�ำเกมรุกเข้าใส่ และเกือบได้ลูกที่ 4 เพิ่มอีก จากจังหวะครอสด้านข้างของ
ไพรัตน์ หวานเสนาะ เข้ากลางให้ บัวเต็ง เทคตัวขึ้นโขกแบบเต็มรัก แต่สุดท้ายบอลไปโดนผู้
รักษาประตูพอดี
หมดเวลาการแข่งขัน สมุทรปราการ
เอฟซี ปิดขวบปี 2013 ด้วยชัยชนะในแมตซ์
อุ่นเครื่อง เหนือ สมุทรสาคร เอฟซี ไปด้วย
สกอร์ 3-1 โดยทาง “ป้อมปราการ” จะยังคงมี
การฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน ก่อนปล่อย
แข้งแยกย้ายกันไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
จะกลับมาลงฝึกซ้อมอีกครัง้ ในช่วงบ่าย 4 โมง
เย็นวันที่ 2 มกราคม 2557
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“ป้อมปราการ” กับ

10 ที่สุดแห่งปี 2013

ในฤดูกาล 2013 เกิดสถิติขึ้นหลากหลาย ทั้งตัวบุคคล และทีม หลายท่านอาจทราบ
แล้ว แต่หลายๆ ท่านอาจยังไม่ทราบวันนี้เราจะย้อนรอยกลับไปดูกันว่า 10 สถิติที่สุดแห่งขวบปี
ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างไปชมกันเลย
ฝืดสุดๆ สมุทรปราการเอฟซี ในขวบปีที่ผ่านมานับเป็นทีมที่ยิงได้น้อยมากๆ โดยกด
ประตูทั้งฤดูกาลได้ทั้งสิ้น 20 ลูกถ้วน น้อยที่สุดในนับตั้งแต่สโมสรก่อตั้งขึ้นมา เฉลี่ยยิงได้นัดละ
ไม่ถึง 1 ประตู ย�่ำแย่ถึงขนาดว่ายิงได้มากกว่าทีมบ๊วย สโมสรจังหวัดระยอง (ปลวกแดง) ที่ทั้ง
ฤดูกาลเก็บชัยได้แค่ 1 นัดเพียง 4 ลูกเท่านัน้ แถมอาการฝืดบ่งชัดยิง่ ขึน้ ยามเล่นนอกถิน่ จนช่วง
หนึ่งของซีซั่นทีมลั่นสกอร์ ในเกมเยือนไม่ ได้นาน 9 นัดเลยทีเดียว
เหนียวสุดๆ แม้จะเป็นปีที่ทีมท�ำผลงานได้ ไม่ดีนัก แต่ยามลงเล่นในฐานะเจ้าบ้าน
แนวรับกลับโดนเจาะไปเพียง 7 ประตู จากการลงเล่นในถิน่ 13 นัด น้อยกว่าแชมป์ภาค ลูกอีสาน
การบินไทย (เสีย 8 ประตู)
แก่สดุ ๆ คงต้องยกต�ำแหน่งนี้ให้กบั สุรพล เย็นใจ โค้ชผูร้ กั ษาประตูทแี่ ม้ ไม่เคยได้ลง
สัมผัสเกมเลย แต่จากหลักฐานส�ำคัญใบเกิด บ่งชัดว่า “โค้ชเชน” ใกล้จะเลยหลักสี่อยู่รอมร่อ
แล้ว แม้ดูจากภายนอกยังดูฟิตเปรี๊ยะอยู่ก็ตาม
แต่หากนับเฉพาะผู้เล่นที่มากประสบการณ์ แต่ยังถูกส่งลงเล่น แถมพังประตูให้ทีม
ได้คงต้องยกให้ “เพชฌฆาตหน้าขาว” วุฒิชัย ถิ่นทวี ที่ยิงดับปราจีนฯ ในวัย 36 ปี กับอีก 119 วัน
เด็กสุดๆ อัฏฐพล ชมมาลีธนาวัฒน์ เชื่อว่าแฟน “ป้อมปราการ” หลายๆ ท่านคงคุ้น
กับเจ้าหนูรายนี้พอสมควร เนื่องจากในฤดูกาลที่ผ่านมามีโอกาสลงโชว์ผลงานบ่อยหน แม้อายุ
อานามแค่ 16 ปีเศษก็ตาม ที่ส�ำคัญแข้งมัธยมปลายรายนี้ก็จัดการทุบ 2 สถิติของสโมสรฯ ทั้งลง
สนามอายุน้อยสุดในนัดเปิดบ้านอัดพานทอง ซึ่งตอนนั้นอายุหนุ่มน้อยหน้าติดหนวด อยู่ที่ 16 ปี
174 วันเท่านั้น
และอีกสถิติเกิดขึ้นอีก 94 วันให้หลัง ในนัดชนะสโมสรระยอง ซึ่งเจ้าตัวซัดชัยได้
ส�ำเร็จ แถมยังเป็นประตูแรกในการเล่นระดับอาชีพของตน ในวัย 16 ขวบกับอีก 268 วัน
คลีนชีทนานสุดๆ นับเป็นอีกหนึง่ ทีส่ ดุ ทีเ่ กิดขึน้ ในขวบปีทผี่ า่ นมา เทียบเท่ากับในอดีต
ที่เคยไม่เสียประตูนานสุดในปี 2010 ที่จ�ำนวน 4 นัด โดยเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูกาลตั้งแต่นัด

ประเดิมเกมลีกปี 2013 กับมาบตาพุด นย. ระยอง ก่อนลากยาวมาจนถึงนัดทุบปลวกแดง เอฟ
ซี เกิดขึ้นจากนายประตู 2 คน ทั้งธวัช ยอดปราง และชัยยุทธ หงส์มาลา ก่อนมาโดนเจาะไข่แดง
ลูกแรกในนัดที่ 5 ของฤดูกาล
แพ้รูดสุดๆ เกิดขึ้นหลังโชว์ฟอร์มไม่เสียประตูให้ ใครในย่อหน้าที่ผ่านมาก่อนมาเสีย
หลัก และต่อไม่ติดอีกเลยนาน 5 นัดติด เรียกว่าหลุดวงโคจรกันตั้งแต่ตอนนั้น อีกทั้งฝันร้ายแพ้
รวดยังตามมาหลอกหลอนอีกครั้งในช่วงครึ่งซีซั่นหลัง ส่งผลให้ทีมท�ำได้เพียงกระเสือกกระสน
ที่พื้นที่ท้ายตารางเท่านั้น
สะใจสุดๆ คงต้องยกให้ท้ายซีซั่นในนัดที่ทีมต้องมีคิวไปเยือน “เสือด�ำบูรพา” ปราจีน
ยูไนเต็ด ที่ในตอนนั้นยังไม่เคยเพรี่ยงพร�้ำให้ทีมใด ยันนัดสุดท้ายในบ้านที่พบ “ป้อมปราการ”
ก่อนเป็นทีมเยือนที่ท�ำแสบบุกไปคว้า 3 แต้มแรกในถ�้ำเสือได้ส�ำเร็จ ทีมแรก และทีมเดียวใน
ฤดูกาลที่ผ่านมา
ฟอร์มตกสุดๆ ขอชี้ไปที่ พัฒนากรณ์ ทรายแก้ว อดีตดาวซัลโวฤดูกาล 2012 ที่ในขวบ
ปี 2013 ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งได้เลย เหมือนทัง้ โอกาส และจังหวะไม่เอือ้ ให้กบั กองหน้าร่าง
บางรายนี้ จบฤดูกาล 2013 “ปาล์ม” ลงสนามให้ทีมไป 11 นัด ส�ำรอง 7 นัด ยิงได้แค่ 2 ประตู
เท่านั้น
น่าผิดหวังสุดๆ ชีช้ ดั ไปทีส่ ตาร์เกาหลี เซียว มิน วู ทีม่ าพร้อมเสียงกรีด๊ และความหวัง
ในแนวรุก แต่บทละครของแนวรุกแดนกิมจิ ในชายคาฟ้า – ขาว แสนสั้นนัก เมื่อยามลงสนาม
จริงกลับไม่ ได้ โชว์ ให้เห็นถึงศักยภาพในการเล่นระดับอาชีพเลย ก่อนลาทีมไปแบบเงียบๆ โดย
ทิ้งไว้เพียงสถิติ การลงสนามตัวจริง 1 นัด ส�ำรอง 2 นัด
ผิดคาดสุดๆ เบญจพล คล้อยเอี่ยม เป็นแข้งที่หลายคนอาจปรามาสยามที่สมุทร
ปราการเอฟซี ตัดสินใจเซ็นร่วมทัพในช่วงเลก 2 เพราะด้วยสถิติที่ “ตี๋โหด” ทิ้งไว้เมื่อปี 2012
ช่างน่าประหวั่นจริงๆ ว่าจะเข้ามาช่วย หรือท�ำลายเกมกันแน่ แต่ค�ำรบ 2 ของกองกลางร่างบาง
ก็ท�ำให้แฟนบอลหลายๆ ท่าน ผิดคาดไม่มากก็น้อย เมื่อกลายเป็นแดนกลางคนส�ำคัญที่ทีมจะ
ขาดไปเสียไม่ ได้ ทั้งความขยัน ทุ่มเท และเล่นในเกมอย่างที่ไม่เคยได้พบ ได้เห็นมาก่อน
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“ป้อมปราการ” ตัดตัวเข้ม

พร้อมก�ำชับเด็กรีดน�้ำหนักเรียกฟิตรับฤดูกาลหน้า

ขยับเตรียมทีมสูศ้ กึ ลีกภูมภิ าคฤดูกาล 2014 ด้วยการเรียกรวมพลแข้งเก่า
และแข้งใหม่ เพือ่ ตัดตัวหาทีมชุดสูศ้ กึ ในฤดูกาลหน้าทีก่ ำ� ลังจะเปิดฉากฟาดแข้งอีก
ครั้งในอีกช่วงไม่ถึง 2 เดือนข้างหน้า
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.56 ที่ผ่านมานับเป็นวันแรกหลังปล่อยบรรดาพ่อค้าแข้ง
พักหลักจบฤดูกาล โดยในช่วงปิดฤดูกาลเกิดความเปลีย่ นแปลงขึ้นในต�ำแหน่งเฮด
โค้ช เมื่อ “เดอะดั๊ก” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ มีอันต้องถูกถอดออกจากการเป็นหัวโขน
และขยับมารับบทบาทในส่วนผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแทน
พร้อมส่งไม้ต่อต�ำแหน่งแม่ทัพใหญ่ ให้กับ “ป๋าตุ้ย” วีระพล วงษ์สาตรสาย
มาดูแลทีมต่อ ก็เกิดแรงกระเพื่อมพอสมควรในถิน่ สมุทรปราการ เมื่อมีบรรดาแข้ง
หน้าใหม่มากดีกรีหลายราย ทีเคยร่วมงานกับ “ป๋าตุ้ย” ตบเท้าเข้าร่วมตัดตัว อีกทั้ง
ยังมีการดึงอดีตแข้งทีมชาติภาณุพงษ์ ฉิมผูก มารับบทอีกหนึ่งผู้ช่วยในทีม
ในส่วนของนักเตะทีม่ าร่วมตัดตัวกับทีม “ป๋าตุย้ ” เฮดโค้ชของทีมโชว์เข็ม เมือ่ ก�ำชับ
ให้ลกู ทีมทุกคนรีดน�ำ้ หนัก ให้กลับมาฟิตพร้อมกว่านี้ เพือ่ เป็นการเตรียมตัวรับฤดูกาล
2014 และหลังปีใหม่คาดว่าเราๆ ท่านๆ คงได้เห็นหน้าค่าตา “ป้อมปราการ” สมุทร
ปราการเอฟซี ชุดปี 2014 กันสักที
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พิธีงานฉลองศาสนนาม “ฟรังซิสเซเวียร์”

ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดพิธงี านฉลองศาสนนาม “ฟรังซิสเซเวียร์” ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ลาน Center Court โดยมี ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อธิการเจ้า คณะเซนต์คาเบรียล
แขวงประเทศไทย พร้อมด้วยคณะภราดา คณะครู   ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดี และ
มอบกระเช้าดอกไม้ ตัวแทนนักเรียน กล่าวสุนทรพจน์อวยพรเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส และภาษา
ไทย  พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของคณะครู การเล่นดนตรีของน้องๆ นักเรียน ตามล�ำดับ
ภราดาอานันท์  ปรีชาวุฒิ  ได้กล่าว ขอบใจในความมีน�้ำใจของทุกคนที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ และให้ข้อคิด
แก่นกั เรียนเกีย่ วกับ การสร้างคุณค่าให้ตนเองโดย การท�ำความดีอยูเ่ สมอ เพือ่ สร้างประโยชน์ ต่อตนเอง และสังคม
รอบข้าง
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น้องบอล คว้ารองดีเด่น

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น
“เจ้าหนูมหัศจรรย์” น้องบอล ทัศพงศ์ แสงอุทัย เจ๋งจริงคว้ารางวัล
นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชาย ในต�ำแหน่งรองดีเด่น หลังพึง่ ประกาศศักดาคว้า
แชมป์โลกรุ่นเยาวชน 13-15 ปี เจ็ทสกียืน ที่เมืองเลคฮาวาซู สหรัฐอเมริกา เมื่อ
ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
นายสุวตั ร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นประธาน
ในงานประกาศเกียรติคณ
ุ นักกีฬาดีเด่น เนือ่ งในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556
ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. กรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้มีขึ้นในวันที่ 28
ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา
ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ควรเป็นที่ได้รับการยกย่องเชิดชู โดยได้มีพิธี
มอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นทางการกีฬา 10 ประเภท
โดย “เจ้าหนูมหัศจรรย์” น้องบอล ทัศพงศ์ แสงอุทยั นักเจ็ทสกีเยาวชน
ทีมชาติไทย ชาวจังหวัดสมุทรปราการ ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูล
แสงอุทัย รวมถึงโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และสมาคมกีฬาอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีปิดท้ายปลายปี 2013 ของน้องบอล,
ครอบครัวแสงอุทัย และพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ อีกครา
ขอบคุณ ข่าว/ภาพ SOCIETY PLUS NEWS

สมาคมศิษย์รว่ มงานคริสมาสต์ จัดกิจกรรมธีมคาวบอย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ได้จดั กิจกรรมภายในโรงเรียนเนือ่ งในวันคริสมาสต์ ทัง้ นีท้ างสมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำโดย คุณก้องกีรติ ก้องกีรติ ธนสารสิน นายก
สมาคมฯ พร้อมสมาชิก ได้ร่วมเข้ากิจกรรมกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ในธีมคาวบอย พร้อมมีเกมโยนหมวกคาวบอยรับของ
รางวัล มีน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจ�ำนวนมาก
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สมุทรปราการ กระชับมิตร รัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ กระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย กับ รัฐปีนังประเทศ
มาเลเซีย โดยการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก “บิ๊กออย” พูลผล อัศวเหม ใช้งบ
ประมาณส่วนตัวเพือ่ จัดแมตซ์มติ รภาพในครัง้ นีข้ นึ้ โดยการแข่งขันมีขนึ้ ทีส่ นามกีฬา
เทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
ด้านทีมอาคันตุกะจากรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย มาในชือ่ ทีม RGB SOCCER
TEAM ขนอดีตนักเตะชัน้ น�ำมามากมาย ในส่วนของทีมเจ้าบ้านจังหวัดสมุทรปราการ
ประเทศไทย มาในชื่อ GRAND DIAMOND SOCCER TEAM ก็ไม่น้อยหน้าขนผู้
เล่นมากดีกรี มาลงสนามเฉพะกิจ หลายราย น�ำทีมโดย อภิภู สุนทรพนาเวศ จากทีม
โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี ทีมในไทยพรีเมียร์ลีก และทีมชาติไทย, กอบเดช ชอบ
มโนธรรม อดีตนักเตะชัน้ น�ำ, วิรธุ วิเชียรกุล และบรรดาพ่อค้าแข้งจากสมุทรปราการ
เอฟซี พงษ์สิริ ยะกัณฐะ, วุฒิชัย ถิ่นทวี, เบญจพล คล้อยเอี่ยม ฯลฯ
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มี “บิ๊กออย” พูลผล อัศวเหม มาร่วมชมถึงขอบ
สนาม และเกมการแข่งขันตลอด 90 นาทีเป็นไปอย่างสนุกสนาน ก่อนจบลงด้วยผล
เสมอ 1-1 และนับเป็นเกมกีฬาที่สานสัมพันธ์กระชับมิตรระดับประเทศที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดสมุทรปราการ
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เปิดสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจุดเทียนชัยเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 56 ได้มีพิธีเปิดสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เคหะบางพลี
ใหม่ โดยทางศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ, องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ได้จดั การแข่งขันฟุตบอล
4 เส้า ในรายการ “รวมพลังสามัคคี กระชับไมตรีระหว่างองค์กร” เพือ่ เชือ่ มสัมพันธ์องค์กร ได้แก่
ข้าราชการจังหวัด, ต�ำรวจภูธรจังหวัด, กระบวนการยุตธิ รรม และกรมอูท่ หารเรือ ในพิธเี ปิดสนาม
กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เคหะบางพลีใหม่ แห่งนี้ ภายในงานพิธเี ปิดสนามอย่างเป็นทางการ ได้
รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธี นอกจากนี้ยังมีแขกผู้ ใหญ่อีกหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 1, ชัญญาภัค สดุดี ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสมุทรปราการ, พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานผู้ก่อตั้งสมุทรปราการเอฟซี ฯลฯ มาร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีเปิดสนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้
นอกจากจะมีการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้าแล้ว ยังได้มีพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
โดยมีผู้เข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันในสนาม รวมถึงผู้เล่นที่ลงแข่งขันในฟุตบอล 4 เส้า ร่วม 200
ชีวิต
นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โดยได้กล่าวถวายราชสดุดีและน�ำผู้เข้าร่วมงานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในช่วงท้ายของพิธีการ คนไทยได้ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดี
มหาราชาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เคหะบางพลีใหม่ ได้ถูกปิดปรับปรุงใหม่ ด้วยงบ
ประมาณ 69 ล้านบาท แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปีนี้ ทั้งนี้ ชัญญาภัค สดุดี ผู้อ�ำนวยการศูนย์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า “จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก ทั้งพื้น
ลู่วิ่งโดยรอบสนาม, สระว่ายน�้ำ และอัฒจรรย์น็อคดาวน์ฝั่งตรงข้ามอัฒจรรย์หลัก เพื่อให้สนาม
แห่งนี้เป็นสนามระดับประเทศ รวมถึงใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากีฬาภายในจังหวัด
สมุทรปราการ อย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต”
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คมชัดลึก วิง่ ลอยฟ้า

มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา คมชัดลึก ลอยฟ้า
มินิมาราธอน 2013 เส้นทางสวนสุขภาพ บางหญ้าแพรก จังหวัด
สมุทรปราการ นับเป็นหนึง่ ในกิจกรรมของโครงการเครือข่ายบางนา โดย
นัดรวมพลสร้างประวัติศาสตร์เวลา
“มินมิ าราธอน” ครัง้ นี้ ได้รบั ความร่วมมือจากนักวิง่ อาชีพ และ
นักวิง่ สมัครเล่น มาร่วมแข่งขันใน 2 ระยะทาง คือ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งเป็นรุ่นตามอายุ และรุ่นไม่จ�ำกัดอายุ
ทัง้ ชาย และหญิง โดยมีนายสุทธิชยั หยุน่ ประธานเครือเนชัน่ , นายเทพ
ชัย หย่อง บรรณาธิการเครือเนชั่น ร่วมปล่อยตัว และร่วมแข่งขันใน
ครั้งนี้ด้วย
ขอบคุณภาพสวยๆ โดยคุณ นกเพนกวิน
http://www.forrunnersmag.com/webboard/viewtopic.php?topicid=11517
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ไทยเจ้าเหรียญทอง
ปิดฉากเนปิดอว์เกมส์

ซีเกมส์ครัง้ ที่ 27 ทีป่ ระเทศเมียนมาร์ จบอย่างสมบูรณ์พร้อม
รอยยิ้มของแฟนกีฬาชาวไทยส่งท้ายปลายปี 2013 ทั้งๆ ที่สถานการณ์
บ้านเมืองเราไม่สู้ดีนัก ทว่าทัพนักกีฬาไทยก็เดินทางไปโชว์ผลงานยอด
เยี่ยม ใน 16 วันแข่งขัน คว้าต�ำแหน่งเจ้าเหรียญทองมาครองได้ส�ำเร็จ
เป็นสมัยที่ 12 ด้วยผลงาน 107 เหรียญทอง 94 เหรียญเงิน 81 เหรียญ
ทองแดง
โดยขอเริ่มต้นต้นกีฬาลูกหนัง ที่ผงาดคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่ง
ใหญ่ทั้ง 4 รายการ 4 เหรียญทอง ทั้งฟุตบอลชาย, ฟุตบอลหญิง, ฟุต
ซอลชาย และฟุตซอลหญิง ซึ่งหลังสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2007 ที่
ซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
เฉพาะฟุตบอลชาย ที่แฟนบอลตั้งความหวังไว้มากที่สุด หลังผิดหวัง
และรอคอยมา 6 ปี ก็สามารถท�ำให้ชาวไทยได้เฮอย่างถ้วนหน้า หลังนัด
ชิงกดอินโดนีเซีย เบาะๆ 1-0 เป็นเหรียญทองที่ 107 ในซีเกมส์ของไทย
ส่วนในอีก 3 ชนิดกีฬาลูกหนังที่เหลือก็ล้วนโชว์ฟอร์มกันได้
อย่างยอดเยีย่ มทัง้ ฟุตบอลหญิง ทีม่ ดี ราม่ารอบตัดเชือกทีพ่ บ เมียนมาร์
เจ้าภาพ หมด 120 นาที ทั้งสองชาติเสมอกันไปที่ 2-2 ต้องดวลถึงช่วง

จุดโทษ ยาวๆ ก่อนหญิงไทยใจแกร่งแม่นโทษกว่าเอาชนะเจ้าภาพไป
9-8 กรุยทางสู่นัดชิง ไปชนะเวียดนาม คว้าเหรียญทองไปครอง
โต๊ะเล็กทัง้ ชายหญิงต่างพาเหรดชนะรวด คว้าเหรียญทองไป
แบบไม่ล�ำบาก นับเป็นอีกหนึ่งความส�ำเร็จที่สมควรปรบมือดังๆ โดย
เฉพาะโต๊ะเล็กชายที่แสดงให้เห็นคลาสที่เหนือชั้นกว่าในระดับภูมิภาค
ไปแล้ว หลังคว้าแชมป์ 3 สมัยรวด
นอกจากนี้ยังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่ทัพนักกีฬาไทยโชว์
ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นกีฬาลูกยาง ทั้งหญิง และชาย ที่
ต่างคว้าทองมาครองได้ทั้งหมด อีกทั้งยังไม่เสียเซตให้ ใครในอาเซียน
ประกาศตัวเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาลูกยางระดับภูมิภาค และโดย
เฉพาะบรรดานักตบสาวที่คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 11 แล้ว
จีระพงศ์ มีนาพระ อีกหนึง่ ลมกรดที่ไม่พดู ถึงไม่ ได้ หลังกวาด
เรียบ 3 เหรียญทอง นับเป็นนักกีฬาที่เกิดที่สุดในซีเกมส์ครั้งนี้
และนี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจในซีเกมส์ครั้งที่ 27
ก่อนส่งไม้ต่อไปให้ สิงคโปร์ ครั้งที่ 28 ในอีก 2 ปีข้างหน้า
ขอบคุณภาพสวยๆ จาก facebook.com/27thseagamesofficial
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พูลผล อัศวเหม

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ

ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ

