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เปิดสวนสาธารณะ หมู่บ้านทิพวัล
	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 จัดพิธีเปิดสวนทิพวัลหน้า

โรงเรียน	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนและเป็นแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านทิพวัล	ACSP Culb หน้า 19

เผยโฉมหน้าขุนพลมากประสบการณ์

ที่มาพร้อมความเก๋า
ของทีมฟุตบอลเมืองปากน�้า

"ป้อมปราการ"
ฤดูกาล 2014

ติดตามได้ใน "เรื่องบนปก" หน้า 6

ปิยะ-ซันอินเตอร์กรุ๊ป สปอนเซอร์หลัก

“ป้อมปราการ” ฤดูกาล 2014 หน้า 8
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	 ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	ปีที่	3	ฉบับที่	26	ผ่านไป	1	เดือนส�าหรับ

การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค	ดิวิชั่น	2	ฤดูกาล	2014	เราๆ	ท่านๆ	คงทราบผล	กันอยู่แล้ว	

โดยหลายต่อหลายทีมออกตัวได้ดี	ชนิดเหนือความคาดหมายทั้ง	มาบตาพุด	นย.	ระยอง,	ทีจี	ระยอง	

ฯลฯ	สวนทางกับอีกหลายทีมที่ท�าได้ไม่ดีนักในการออกสตาร์ทปีนี้	ทั้ง	ระยอง	เอฟซี,	ฉะเชิงเทรา	เอฟ

ซี	รวมไปถึงสมุทรปราการเอฟซี	

และน่าคิดเหลือเกินว่าในปีนี้คงจะเป็นปีที่เราๆ	ท่านๆ	 ได้ชมฟุตบอลที่สนุกสูสีทุกคู่แน่	 เพราะในซีซั่นนี้ไม่มี

หมูให้กัดอีกต่อไป	จะเห็นได้จาก	กบินทร์บุรี	ยูไนเต็ด	และทีจี	ระยอง	(ปลวกแดง	เดิม)	ที่เก็บแต้มกันได้

อย่างรวดเร็ว	และโชว์ฟอร์มกันได้ดีตั้งแต่	2-3	นัดแรก	

ตัดกลับมาที่เรื่องราวในทีมสมุทรปราการเอฟซี	ในช่วง	1	เดือนที่ผ่านมา	มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้น

มากมาย	ซึ่งฟุตบอลปราการ	ก็ได้รวบรวมเรื่องราวเหล่านั้น	มาให้ทุกท่านได้เสพกันในฉบับนี้

ทั้งเรื่องบนปก	 ที่น�าเอานักเตะสมุทรปราการเอฟซี	 ที่เคยผ่านเวทีลีกสูงสุดเมืองไทย	 มาตีแผ่ให้แฟน

บอลได้ทราบว่า	กว่าจะถึงวันนี้	เหล่าพ่อค้าแข้งจอมเก๋าผ่านการลงเล่นในระดับสูงกับทีมไหนมาบ้าง

งานเปิดตัวสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ	ในค�่าคืนที่เต็มไปด้วยความทรงจ�าดีๆ	ณ	4x4	ออฟ

โรด	ผับ	ศรีนครินทร์	

MAN	OF	THE	MONTH	กับเรื่องราวของ	ผู้เล่นหมายเลข	17	ควาเบน่า	บัวเต็ง	จากเสือด�า	สู่หัว

หอก	“ป้อมปราการ”	

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย	ทั้ง	SPFC	MATCH	PREVIEW	 ในเดือน	มี.ค.	57,	

ส่องแววกัปตัน	“ป้อมปราการ”	ฤดูกาล	2014,	ท�าดีที่สุดแล้ว	กับ	น้องๆ	โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	

ในเส้นทางฟุตบอลแชมป์กีฬา	7	สี	แชมเปี้ยนส์	คัพ	2013,	ฟุตบอลประเพณี	ฟ้า-ขาว	มิตรภาพ	2	

ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา,	ACSP	CLUB	กับเรื่องราวการเปิดสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล	ฯลฯ

บรรณาธิการ
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ส�าหรับท่านผู้ประกอบการ	บริษัท	ห้างร้าน	ที่สนใจจะเป็นส่วนหนึ่ง	ในการสนับสนุนทีมป้อมปราการ

ติดต่อ	081-3434-777
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	 หลงัจากออกตัวไม่สวยเท่าไหร่นกัในช่วงต้นฤดกูาล	“ป๋าตุย้”	พ.ต.ท.ดร.วรีะพล	วงษ์สาตรสาย	กนุซอืใหญ่รอช้าไม่ได้เสรมิทพัเพิม่ทันที	

โดยสรปุวันที	่28	ก.พ.	57	ทีก่�าหนดไว้เป็นวนัปิดตลาด	“ป้อมปราการ”	เสรมิทพัเพิม่เตมิทัง้สิน้	6	รายด้วยกนั	แต่ละรายดกีรไีม่ธรรมดาเช่นเดมิ

มาดกูนัว่าใครเป็นใครกนับ้าง

	 รายแรก	วัชระ	มาสุข	ปัจจุบนัอาย	ุ27	ปี	จะเข้ามายนืเฝ้าเสาให้สมทุรปราการเอฟซ	ีโดยจะสวมเสือ้หมายเลข	36	ซึง่ในอดตีนายทวารราย

นีเ้คยผ่านการเฝ้าเสาให้กบั	 หนองบวัล�าภู	 เอฟซ,ี	 จันทบรุ	ี เอฟซ,ี	 นครราชสมีา	 เอฟซ	ี และล่าสดุหนองคาย	 เอฟท	ี โดยในช่วงทีเ่ฝ้าเสาให้	 “ลกู

พญานาค”	เจ้าตัวสามารถท�าสถติสุิดน่าทึง่ด้วยการลงยนืเฝ้าเสา	17	นดั	เสยีเพยีง	2	ประตเูท่านัน้

	 รายต่อมา	ศัตรูพ่าย	ศรณีรงค์	ทีเ่ป็นข่าวมานานกบั	“ป้อมปราการ”	แต่กเ็งียบๆ	ไป	จนสดุท้ายกไ็ด้เซน็สญัญากนัจนได้	หลงัดาวยงิวยั	37	

พึง่ผ่านอบรมซี	 ไลเซนส์มา	 โดยแข้งจมเก๋ารายนีผ่้านประสบการณ์การเล่นในเวทรีะดบัสงูอย่างยาวนานไล่ตัง้แต่ช่วงยคุรุง่เรือ่งกับ	 “บ้านจดัสรร”	

สนิธนา	ชดุคว้าแชมป์ไทยลกี	หลงัจากนัน้กย้็ายมาเป็นแข้งต�านานของ	สโมสรการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ชดุแชมป์ไทยลกี,	บรุรีมัย์	พอีเีอ,	แบงคอ็ก	

ยไูนเตด็,	ทโีอท	ีเอสซี,	โอสถสภา	เอม็150	สระบรุ	ีฯลฯ	

	 และ	4	รายสดุท้ายก่อนตลาดปิด	ได้อดลุย์ศกัดิ	์ทองพลู	กองหลงัหนุม่วยั	24	ปี	อดตีเซนเตอร์ฮาร์ฟ	แคช	ทเูดย์	จนัทบรุ	ีในศกึดวิชิัน่	1,	

พงศกร	สุไธสง	กองหลงัอดตีแข้งขอนแก่น	เอฟซ	ี(ดวิชิัน่1)	ฤดกูาล	2012-2013

	 ธาน	ีพรมด้วง	ริมเส้นวยั	26	จากระยอง	ยไูนเตด็	(ดวิชิัน่	1)	และพงศกร	น้อยโต	แข้งยงับลดักองกลางจากราชวนิติบางแก้ว	วยั	19	ปี	ผ่าน

การคว้าแชมป์กบั	“สงิห์ปากน�า้”	มาอย่างมากมาย	โดยล่าสดุเป็นหนึง่ในขนุพล	โรงเรยีนราชวนิติบางแก้ว	ชดุรองแชมป์กฬีา	7	ส	ี

	 โดย	6	แข้งนีจ้ะมารวมกบัแข้งหลกั	23	คนก่อนหน้านี	้เท่ากบัว่าขมุก�าลังทมีในช่วงครึง่ฤดกูาลแรก	“ป๋าตุย้”	จะมผีูเ้ล่นใช้สอยทัง้สิน้	29	ราย	

ใครจะได้ลงโชว์ฝีเท้ามากน้อยแค่ไหนรอตดิตามกันต่อไป

"ป๋าตุ้ย" เซ็นต์เพิ่ม 6 ราย
ทิ้งทวนก่อนตลาดวาย
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	 ด้วย	“ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย 

กุนซือใหญ่	นิยมชมชอบใช้แข้งมากประสบการณ์	ท�าให้บรรดา

แข้งเด็กที่เคยสังกัดในทีมต่างโยกย้ายทีมตามวิถีการค้าแข้งเป็น

ทิวแถว	สวนทางกับบรรดาแข้งใหม่ที่ล้วนผ่านร้อนผ่านหนาว

มานับไม่ถ้วน	 แต่ละรายพกประกาศนียบัตรในเส้นทางสายลูก

หนังมามิใช่น้อย	 ฉบับนี้เรามาดูกันว่า	 แข้ง	 “ป้อมปราการ” 

ฤดูกาล 2014	 มีใครกันบ้างที่เคยผ่านการค้าแข้งในลีก

สูงสุดเมืองไทยมาแล้ว

 No.6 สมเจตน์ เกษารัตน์ กองกลางร่างเล็กรายนี้

ผ่านเวทีการค้าแข้งในระดับสูงมาอย่างมากมาย	สมัย “พี่

จิ๊บ” ยังละอ่อนเจ้าตัวเล่นให้สโมสรฟุตบอลธนาคาร

กรุงไทย	 ชุดแชมป์ถ้วย	 ก.	 รวมถึงเคยผ่าน

ประสบการณ์ลงแข่งขันในรายการ	 เอ

เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก	 ร่วมกับทัพ	

“นกวายุภักษ์”	มาแล้ว	ก่อนตระเวน

ค้าแข้งกับทีมชั้นน�าในเมืองไทยอีก

หลายทีมทั้ง	 การท่าเรือฯ,	 ที

โอที,	 ทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 และ

ทีมอื่นๆ	 ในลีกรองอีก

มากมาย	 ก่อนมาบรรจบ

กับทีมบ้านเกิด	 “ป้อม

ปราการ” สมุทรปราการ

เอฟซี	 ในวัย	34	ปี

 No.7 ณัฐพงศ์ ค�าอักษร	มิดฟิลด์จอม

วางบอลขวัญใจสาวก “ป้อมปราการ” 

เคยผ่านการค้าแข้งในลีกสูงสุดเมือง

ไทยมาแล้วกับ	 สังกัดอู่ข้าวอู่น�้า	

ไทยฮอนด้า	 ก่อนย้ายสังกัดไป

ค้าแข้งให้หลายต่อหลายทีม

ในละแวกกรุงเทพ	 โดยการมาสวมอาภร	 ฟ้า-ขาว	 ของสมุทร

ปราการเอฟซี	 ในฤดูกาล	 2014	 นับเป็นค�ารบ	 2	 ของแข้ง

เมืองเหนือกับการเล่นให้	“ป้อมปราการ”

 No.8 ทัศธัญญา ภูวงศ์ผา อดีตกัปตันจอมแกร่ง

ของซีคเกอร์	 เอฟซี	 ในสมัยที่ยังหนุ่มๆ	ผ่านการค้าแข้งให้กับ	

ยาสูบ	 และ	ม.กรุงเทพ	ทีมในระดับไทยลีก	อีกทั้งยังเคยหอบ

สตั๊ดไปค้าแข้งกับทีมในลีกสิงคโปร์	 1	 ปี	 กับสโมสรตันจง	 ปา

การ์	รุ่นเดี่ยวกับสุธี	สุขสมกิจ	และกลันตัน	เจพีเอส	ทีมในลีก

มาเลเซีย	มาถึง	3	ปีด้วยกัน	นับเป็นอีกแข้งมากประสบการณ์

ของสมุทรปราการเอฟซี	ในฤดูกาลนี้

 No.9 ปิติพงษ์ กุลดิลก	 กองหน้าร่างโย่ง	 อดีต

เคยดังเปรี้ยงปร้าง	 กับ	 “สิงห์เจ้าท่า”	 สโมสรการท่าเรือฯ	 ใน

ลีกสูงสุดของประเทศ	 ช่วงพีกๆ	 เคยยิงกระจายคว้าต�าแหน่ง

ดาวยิงสูงสุดศึกไทยลีกครั้งที่	 6	มาแล้วด้วย	ก่อนจะตระเวน

ค้าแข้งต่างแดน	 เรียกว่าประสบการณ์การค้าแข้งไม่เป็นสอง

รองใครแน่	 แม้จะร้างสนามไปนานจากอาการป่วยด้วยโรค

กล้ามเนื้อลีบ	 แต่ก็สามารถเรียกฟิตกลับมา	 พร้อม

เซ็นสัญญาเข้าสังกัด “ป้อมปราการ”	 ในวัย	

34	ปี

 No.10 จียัมฟี่ เอดู ตัว รุกจอม

เทคนิก	สร้างชื่อให้ตัวเองกับการค้า แข้งในถิ่น 

“ป้อมปราการ”	 ในปี	 2009	ก่อนค่อยๆ	 ไต่ระดับสู่สังกัดใน

ลีกสูงสุดได้ส�าเร็จ	 กับราชนาวีสโมสร	 ด้วยฝีเท้าที่เอกอุเป็นที่

ยอมรับในวงกว้าง	 ทว่าด้วยความที่เป็นจอมพเนจรท�าให้	

เอดู	 แทบจะเปลี่ยนสีเสื้อในทุกๆ	ปี	 และปี	2014	นี้ก็เป็น

อีกครั้งที่ดาวยิงชาวกาน่า	 จะกลับมาเรียกวันคืนแห่ง

ความส�าเร็จให้ สมุทรปราการเอฟซี อีกครั้ง

เผยโฉมหน้าขุนพลมากประสบการณ์ ที่มาพร้อมความเก๋า

ของทีมฟุตบอลเมืองปากน�้า

"ป้อมปราการ" ฤดูกาล 2014
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 No.16 กิตติศักดิ์ ธนสุวรรณ มิดฟิลด์อดีตแข้ง	“สิงห์ท่าเรือ”	ทีมใน

ไทยลีก	รับใช้ต้นสังกัดถิ่นคลองเตยมาอย่างยาวนาน		ก่อนในช่วงปลายอาชีพ	จะมา

ลงหลักปักฐานกับสมุทรปราการเอฟซี	และ	“พี่เปรี้ยว”	ยัง

คงเป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้แน่ในแดนกลางของทีมปีนี้

 No.20 ชวฤทธิ์ เขียวชอุ่ม	 แบ๊กร่างตัน	 อดีตเคย

วิ่งห้อตะบึงในเวทีไทยลีกมาแล้ว	 กับทีมชั้นน�า	 “ฉลามชล”	

ชลบุรี	 เอฟซี	 ก่อนย้ายไปเป็นก�าลังหลักให้	 “สิงห์เหนือ”	

ทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 อีกทีมในไทยลีก	 ในปัจจุบัน	 “พี่

ตั้ม”	 มายืนในแผง แบ๊กโฟร์

ให้กับสมุทร

ปราการเอฟซี	 ด้วยความฟิตของแข้งรายนี้	 ไม่น่าแปลกใจที่เจ้าตัวจะเป็นแกนหลักใน

แดนหลังให้ทีมได้แบบไม่ต้องสงสัย	แม้วัยจะล่วงเข้า	35	ปีแล้วก็ตาม

 No.26 เบญจพล คล้อยเอี่ยม	 สมัยรุ่นๆ	 เล่นให้หลายสังกัดในลีก

สูงสุด	ทั้ง	 เทโรฯ,	ม.กรุงเทพ,	องค์การโทรศัพท์	ฯลฯ	ซึ่งในสมัยนั้นเจ้าตัวขึ้นชื่อ

เรื่องความดุดัน	 ยามลงแข่งขัน	 บ้าดีเดือด	 จนได้ฉายา “ตี๋โหด”	 ปัจจุบันมิดฟิลด์

จอมโหดรายนี้ยังรับใช้สังกัดบ้านเกิดอย่างสุดก�าลัง	ในวัย	35	ปี

 No.30 คฑาวุฒิ บุญอ�าพร เคยผ่านการค้าแข้งกับ	 “บ้านจัดสรร”	สิน

ธนา	ในระดับไทยลีก	ก่อนตระเวนค้าแข้งในลีกรองหลายต่อหลายทีม	ก่อนมาบรรจบ

กับ	“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี เอาในปี	2014	ขณะที่กองหลังวัย	36	

รายนี้ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

 No.37 ศัตรูพ่าย ศรีณรงค์ อีกหนึ่งแข้งชั้นน�า	 ที่ผ่านการเล่นในเวที

ระดับสูงอย่างยาวนานไล่ตั้งแต่ช่วงยุครุ่งเรื่องกับ	 “บ้านจัดสรร”	 สินธนา	 ชุดคว้า

แชมป์ไทยลีก	 หลังจากนั้นก็ย้ายมาเป็นแข้งต�านานของ	 สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

ชุดแชมป์ไทยลีก,	 บุรีรัมย์	 พีอีเอ,	 แบงค็อก	 ยูไนเต็ด,	 ทีโอที	 เอสซี,	 โอสถสภา	

เอ็ม150	สระบุรี	ฯลฯ	ปัจจุบันในวัย	37	เจ้าตัวนับเป็นแข้งอาวุโสล�าดับต้นๆ	ที่

เป็นก�าลังหลักในถิ่นแหลมฟ้าผ่า

	 นอกจากนี้ยังทีมงานสต๊าฟสมุทรปราการเอฟซี	 ล้วนเคยผ่าน

การค้าแข้งในเวทีระดับสูงมาแล้ว	 มาดูกันว่าโค้ชทีมเราเคยผ่านสังกัด

ดังๆ	ที่ไหนกันมาบ้าง

 “โค้ชฉิม” ภานุพงศ์ ฉิมผูก	 ผู้ฝึกสอนสมุทรปราการเอฟ

ซี สมัยรุ่นๆ	เอาดีทางด้านเตะฟุตบอลได้	จนได้เล่นทีมชั้นน�าหลายต่อ

หลายทีมในเมืองไทย	ทั้งสินธนา,	โอสถสภา,	องค์การโทรศัพท์	ฯลฯ

	 ด้าน	 “โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	 สมัยยังเป็นวัย

รุ่นเคยค้าแข้งอยู่กับสโมสรองค์การโทรศัพท์	 มาร่วม	 3-4	 ปี	 จากนั้นตระเวน

ค้าเกือกหลายต่อหลายที่	 ก่อนจะมาลงหลักปักฐานจนกลายเป็นต�านานให้

กับสมุทรปราการเอฟซี	 และนี้คือกลุ่มแข้งมากประสบการณ์ในทัพ	 “ป้อม

ปราการ”	ซีซั้น	2014	ที่ถูกจารึกลงหน้าประวัติศาสตร์สโมสรฯ	เป็นแน่แท้

	 นับเป็นซีซั่นที่ “ป้อมปราการ” เปลี่ยนแปลงขุมก�าลัง	 เน้นใช้บริการแข้งมากประสบการณ์	 ผิดกับใน	 2	 ปี

ที่ผ่านมาใช้บริการแข้งดาวรุ่งซะมาก	และคงไม่เกินไปนักหากจะบอกว่า	สมุทรปราการเอฟซี เป็นทีมที่อุดมด้วยแข้ง

จอมเก๋ามากที่สุด	ส่งผลให้อายุเฉลี่ยในทีม	แตะหลัก	30	อย่างช่วยไม่ได้	และหากมีการจดสถิติกันจริงๆ	จังๆ “ป้อม

ปราการ” คงขึ้นโพเดียมทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุมากที่สุดในฟุตบอลลีกเมืองไทย	ก็เป็นได้



8| หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ	/	***	ISSUE 26 FEBRUARY 2014

 

	 ข่าวดีรับซีซั่น	2014	บริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	เข้าร่วมสนับสนุนทีม
สมุทรปราการเอฟซี	สู้ศึกลีกภูมิภาค	ดิวิชั่น	2	ฤดูกาล	2014	
	 บริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	เป็นบริษัทในเครือ	บริษัท	บุญรอดบริวเว
อรี่	จ�ากัด	ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของ	บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	
และรับผิดชอบในการบริหาร	และท�าการตลาดของผลิตภัณฑ์	เบียร์	โซดา	น�้าดื่ม	ฯลฯ
	 โดยทั้งนี้การที่	สิงห์	 เข้ามาสนับสนุนทีมสมุทรปราการเอฟซี	 ในรูปแบบ	co-
sponsor	ในฤดูกาล	2014	ภายใต้แบรนด์	“ลีโอ”	เบียร์ยี่ห้อดังของเมืองไทย	
	 ซึ่งทั้ง	“ลีโอ”	และ	“ป้อมปราการ”	จะท�าการตลาดร่วมกัน	 ในกิจกรรมต่างๆ	
ทั้งใน	 และนอกสนามฤดูกาล	 2014	 ร่วมถึง	 “ลีโอ”	 จะขึ้นบริเวณอกขวาในชุดแข่งขัน
สมุทรปราการเอฟซี	และขึ้นที่ป้ายข้างสนาม	และประชาสัมพันธ์	ต่างๆ	ของสมุทรปราการ
เอฟซี	ในฤดูกาลนี้ด้วย

 

	 สุขภาพดีรับปีม้า	 เมื่อบริษัท	 เอไอเอ	 จ�ากัด	 (เอไอเอ	 ประเทศไทย)	 เข้า
สนับสนุนทีม	สมุทรปราการเอฟซี	ในฤดูกาล	2014
	 เอไอเอ	บริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย	 เดินหน้าสนับสนุนสโมสร
ฟุตบอลระดับมืออาชีพจาก	 3	 ลีกทั่วประเทศ	 มาหลายฤดูกาลแล้ว	 โดยการสนับสนุน	
สอดคล้องกับนโยบายของเอไอเอ	 ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน	 และสะท้อนเจตนารมณ์ของเอไอเอ	 ในการมี
ส่วนร่วมพัฒนากีฬา	ฟุตบอลยอดนิยมของคนไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
	 ทั้งนี้	บริษัท	 เอไอเอ	จ�ากัด	 (เอไอเอ	ประเทศไทย)	 เล็งเห็นถึงศักยภาพของ	
“ป้อมปราการ”	 สมุทรปราการเอฟซี	 ว่าเป็นหนึ่งทีมชั้นน�าของลีกรากหญ้า	 จึงได้เข้ามา
เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน	รูปแบบ	co-sponsor	ให้กับทีม	พร้อมเดินหน้าท�าการตลาด	และ
กิจกรรมร่วมกับวสมุทรปราการเอฟซี	ในโอกาสต่อๆ	ไป	
	 บริษัท	 เอไอเอ	 จ�ากัด	 (เอไอเอ	 ประเทศไทย)	 สนับสนุนสโมสรฟุตบอลใน
ไทยโดยมีความมุ่งหมาย	 หวังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศหันมาเล่นฟุตบอล
เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	รวมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้าง
แบรนด์	 “เอไอเอ”	 ให้แข็งแกร่งและใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น	 พร้อมขยายโอกาสทาง
ธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าที่รักกีฬาฟุตบอล

 

	 ข่าวดีรับปีม้า	 บริษัท	ปิยะ-ซันอินเตอร์กรุ๊ป	 จ�ากัด	บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงงานขนาดใหญ่	ยังคงสนับสนุนทีมในฤดูกาลนี้ต่อเนื่อง	
	 โดย	 คุณศิริภัสสร	 ปิยนันทวารินทร์	 ผู้อ�านวยการสโมสรฟุตบอลจังหวัด
สมุทรปราการ	ในฐานะรองประธานบริษัท	ปิยะ-ซันอินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	ยังคงเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญ	 ในการสนับสนุนทีม	 “ป้อมปราการ”	 สมุทรปราการเอฟซี	 ต่อในฤดูกาล	 2014	 นี้	
หลังจากในปีที่ผ่านมาก็ได้ร่วมสนับสนุนอดีตแชมป์	 ลีกภูมิภาค	ดิวิชั่น	2	 โซนภาคกลาง	 และ
ตะวันออก		มาก่อนหน้านี้แล้ว	โดยผู้อ�านวยการสโมสรฯ	หวังเห็นทีมพัฒนาต่อยอดสู่ความ
ส�าเร็จให้ได้ในเร็ววัน
	 การเข้ามาสนับสนุนของ	 บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน	 จะเป็นไปในรูปแบบ	
Main	 sponsor	 ของสมุทรปราการเอฟซีในปีนี้	 โดยโลโก้	 ปิยะ-ซันอินเตอร์กรุ๊ป	 จะขึ้นคาด
อกชุดแข่งขัน	“ป้อมปราการ”	สมุทรปราการเอฟซี	ฤดูกาล	2014	ด้วย

 

สิงห์รุกตลาดทีมฟุตบอลเมืองปากน�้า โดดหนุน 

“ป้อมปราการ” สู้ศึกลีกภูมิภาค ฤดูกาล 2014
“ป้อมปราการ” เฮ “เอไอเอ”
ร่วมสนับสนุนทีมซีซั่น 2014

ปิยะ-ซันอินเตอร์กรุ๊ป สปอนเซอร์หลัก

“ป้อมปราการ” ฤดูกาล 2014



ปีที่	3	ฉบับที่	26	ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์	2557	***	/	เป็นกลาง	สร้างสรรค์	พันธุ์ดี	|9

มิตรภาพ 2 ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา
	 ฟุตบอลประเพณีฟ้า-ขาว	เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มแฟนคลับสมุทรปราการเอฟซี	

จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์	และสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มแฟนคลับ	

	 โดยกิจกรรมฟุตบอลฟ้าขาวนั้น	 ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี	 พ.ศ.2553	 เนื่องจาก

จังหวัดสมุทรปราการได้ถูกแบ่งเป็น	2	ฝั่งโดย	แม่น�้าเจ้าพระยา	ท�าให้กลุ่มแฟนคลับที่เข้า

มาเชียร์สมุทรปราการเอฟซี	นั้นมีภูมิล�าเนามาจากทั้ง	2	ฝั่งกระจายกันออกไป	เมื่อกระแส

ของฟุตบอลสมุทรปราการเริ่มเป็นที่นิยม	 ท�าให้จ�านวนแฟนบอลมีเพิ่มมากขึ้นอย่าง

รวดเร็ว	 และได้มีการรวมกลุ่มเพื่อ	 ก่อตั้งชมรมเชียร์สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการเอฟซี	

หรือ	Fortressians	

	 เพื่อเชื่อมความสามัคคีภายในแฟนคลับ	 ทางชมรมเชียร์จึงจัดกิจกรรมเตะ

ฟุตบอลขึ้น	 ณ	 สนามซ้อมฟุตบอลสโมสรสมุทรปราการเอฟซี	 โดยมีการแบ่งเป็นทีมฝั่ง

พระนคร	 และทีมฝั่งธน	 นอกจากการแข่งขันแล้ว	 ยังมีกิจกรรมร่วมทานอาหารเย็น	 และ

ซื้อขายของที่ระลึกจากกลุ่มแฟนคลับ	เพื่อหาเงินสมทบทุนเป็นค่าอุปกรณ์การเชียร์	

	 เรียกได้ว่ากิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟ้าขาว	 ได้เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญยิ่ง	 ทั้ง

เป็นการระดมทุนหรือเตรียมความพร้อมของแฟนคลับก่อนเปิดฤดูกาลใหม่	 นอกจาก

นี้กิจกรรมฟุตบอลแฟนคลับยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี	 และ	 ส่งมอบ

ความสุขให้กันและกันระหว่างพี่น้องป้อมปราการ	จนเป็นพลัง	และศรัทธาที่มีให้กับสโมสร

ฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการนั่นเอง	

	 และกิจกรรมในครั้งนั้นเอง	 ก็ได้ถูกจัดขึ้นมาอีกครั้งในปีถัดไปจนกลายเป็น

ฟุตบอลประเพณี	ฟ้า-ขาว	ตลอดจนทุกวันนี้	โดยกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟ้าขาวในปีนี้ถูก

จัดขึ้นเป็นครั้งที่	5	และเป็นทีมแฟนคลับฝั่งธนที่คว้าแชมป์ไปครอง	ด้วยสกอร์รวมจุดโทษ	

12-15	มีกิจกรรมร่วมทานอาหารเย็น	และขายของที่ระลึกจากแฟนคลับ	บรรยากาศในงาน

เป็นไปอย่างสนุกสนาน	ก่อนนะมีการมอบถ้วยแชมป์	และร่วมร้องเพลงประจ�าสโมสรร่วม

กัน	 เรียกได้ว่าแฟนคลับที่มาร่วมกิจกรรม	 ต่างได้รับความสุขและได้พบกับมิตรภาพจาก

เพื่อนใหม่ซึ่งต่างมีหัวใจฟ้า-ขาว	เหมือนๆกัน

ขอบคุณเนื้อหา:	Kimji	Srisukkho

ขอบคุณภาพ:	Blue	Ocean
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สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ เปิดตัวทีมงานและผู้เล่น
ในฟุตบอล เอไอเอส ลีกภูมิภาค โซนภาคกลางตะวันออก ฤดูกาล 2014 ที่ 4x4 ออฟโรด ผับ ศรีนครินทร์
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 เมื่อช่วงดึก วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ 4x4 ออฟโรด ผับ ศรีนครินทร์ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการ

เอฟซี ได้จัดคอนเสิร์ตเปิดตัวสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหาร สต๊าฟโค้ช และนักฟุตบอล

สมุทรปราการเอฟซี ประจ�าฤดูกาล 2014

 ภายในงานมีการเปิดตัวทีมงานผู้บริหาร น�าโดย “บิ๊กเผือก” พีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัด

สมุทรปราการ ที่กลับมารับหน้าที่ประธานสโมสรฯ เพื่อไล่ล่าความส�าเร็จในฤดูกาลนี้

 นอกจากนี้ยังพบผู้บริหารทั้ง พัทธ์ธมน แตงอ่อน รองประธานสโมสรฯ, อัครวัฒน์ มั่นปิยะพงศ์ ประธานอ�านวย

การ, ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้อ�านวยการสโมสร, จิตลดา สิทธิเลิศจรรยา ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี ฯลฯ

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ เปิดตัวทีมงานและผู้เล่น
ในฟุตบอล เอไอเอส ลีกภูมิภาค โซนภาคกลางตะวันออก ฤดูกาล 2014 ที่ 4x4 ออฟโรด ผับ ศรีนครินทร์

 อีกทั้งยังมีงานเปิดตัวผู้เล่น และทีมงานสต๊าฟโค้ช “ป้อมปราการ สมุทรปราการเอฟซี น�ามาโดย “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.

วีระพล วงษ์สาตรสาย หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ภานุพงษ์ ฉิมผูก อดีตนักเตะทีมชาติไทย ในต�าแหน่งผู้ฝึกสอน และ “โค้ชเป็ด” 

พงษ์สิริ ยะกัณฐะ อดีตเฮดโค้ชฤดูกาล 2012-2013 ที่ในปีนี้ท�าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

 พร้อมนักเตะฤดูกาล 2014 ซึ่งผู้เล่นแต่ละราย เรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าของวงการฟุตบอลไทยก็ว่าได้ ไล่ตั้งแต่ ศัตรู

พ่าย ศรีณรงค์ อดีตต�านานแข้งบุรีรัมย์ พีอีเอ, วุฒิชัย ถิ่นทวี กองหน้ารุ่นเดอะแห่งวงการฟุตบอลเมืองปากน�้า, สมเจตน์ 

เกษารัตน์ อีกหนึ่งสายเลือดสมุทรปราการ ที่ผ่านเวทีระดับสูงมาอย่างมากมาย, ปิติพงษ์ กุลดิลก อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย 

และดาวซัลโวไทยลีก กับสังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกิตติศักด์ิ ธนสุวรรณ กองกลางจอมเก๋า อดีตแข้งทีมชาติ, จียัม

ฟี่ เอดู ดาวยิงชาวกาน่า ผู้ผ่านสังเวียนแข้งทุกระดับในประเทศไทย, เบญจพล คล้อยเอี่ยม, ณัฐพงศ์ ค�าอักษร, สันต์ ตันกุล 

รวมถึงผู้เล่นรายอื่นๆ ที่ผ่านประสบการณ์การค้าแข้งมาอย่างโชกโชน

 ตบท้ายด้วยความบันเทิงที่ทางสโมสรฯ จัดมาเพื่อเอาใจแฟนบอล ทั้งศิลปินนักร้อง วิท ไฮเปอร์ และดาราตลกคณะ 

บอล เชิญยิ้ม ที่มาสร้างความรื่นรมย์ในค�่าคืนวันเปิดตัวสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไป

อย่างมีความสุข มีแฟนบอลกว่าร้อยชีวิตมาร่วมงานเปิดตัวทีมในโอกาสนี้
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	 หากจะมองหาความหวังในแนวรุกสักรายในฤดูกาลนี้	เชื่อว่าแฟนบอลหลายๆ	ท่าน
คงชี้นิ้วไปที่	 ควาเบน่า	 บัวเต็ง	 หัวหอกนิลกาฬ	 ที่พึ่งซัดประตูตีเสมอพาทีมเก็บแต้มแรกใน
ฤดูกาลนี้เป็นแน่	
	 ศูนย์หน้าป้ายแดงเจ้าของเสื้อหมายเลข	 17 “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี 
นับเป็นตัวรุกสารพัดประโยชน์ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งความหวังของชาว	 ฟ้า-ขาว	 สู่เป้าหมายรอบ
แชมเปี้ยนส์ลีก	ให้ได้อีกครั้ง...	
	 บัวเต็ง	 หรือ	 “โบ๊ท”	 ชื่อที่เพื่อนๆ	 มักเรียกแข้งชาวกาน่ารายนี้	 เข้ามากินในดินแดนด้าม
ขวาน	 ตั้งแต่ปี	 2007	 หรือ	 14	 ปีก่อนหน้านี้	 เรียกว่าคุ้นชินกับประเทศไทย	 จนเหมือนกับบ้านหลัง
ที่สองของเจ้าตัวไปแล้ว	แถมแข้งสารพัดประโยชน์รายนี้ยังสามารถพูดไทยได้ชัดแจ๋ว	เรียกว่าไร้ปัญหากับ
การสื่อสารกับเพื่อนชาวไทย	โดยเจ้าตัวเท้าความให้ฟังว่า
	 “เข้ามาเมืองไทยก็	14	ปีก่อนหน้านี้	ก่อนจะเข้ามาก็เล่นอาชีพในประเทศกาน่าบ้านเกิดมาก่อนแล้ว	แต่ก็
เลือกที่จะข้ามน�้าข้ามทะเลมาก็เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”	
	 “สโมสรแรกในไทยที่ผมเล่นให้	คือ	ปราจีนบุรี	ยูไนเต็ด	ซึ่งทีมนี้เป็นทีมแรกที่ให้โอกาสผมในการลงโชว์ฝีเท้า	
บอกได้เลยว่าผมสนิทสนมกับทีมงานของปราจีนฯ	 หลายต่อหลายคน	 รวมถึงบรรดานักเตะในทีมด้วย”	
บัวเต็งเล่าถึงประสบการณ์กับต้นสังกัดแรกในไทย
	 “หลังจากนั้นผมก็ตระเวนค้าแข้งไปทั่ว	ทั้ง	หาดใหญ่	 เอฟซี,	สมุทรปราการ	ยูไนเต็ด,	ระยอง	
ยูไนเต็ด”	ซึ่งกับสังกัดสุดท้ายเจ้าตัวฟุ้งว่าเป็นหนึ่งในก�าลังส�าคัญที่พาทีมระยอง	ยูไนเต็ด	ชุดนั้นเลื่อนชั้น
สู่ดิวิชั่น	1	ได้ส�าเร็จ
	 แต่ด้วยเหตุผลบางประการท�าให้	บัวเต็ง	ไม่มีชื่อในผู้เล่น	ระยอง	ยูไนเต็ด	ชุดเล่นดิวิชั่น	1	
ว่า	“หลังจากที่ผมพาทีมเลื่อนชั้นได้แล้ว	ผมก็เดินทางกลับประเทศกาน่า	แต่พอกลับมาไทยอีกที	
ที่ว่างในทีมระยองก็ไม่มีแล้ว”	
	 จากเหตุการณ์นี้ท�าให้บัวเต็งต้องตัดสินใจหาสังกัดใหม่อีกครั้ง	ซึ่งเจ้าตัวก็
เลือกกลับสู่อ้อมอก	 “เสือด�าบูรพา”	 ปราจีนบุรี	 ยูไนเต็ด	 อีกครั้งในฤดูกาลที่ผ่าน
มาและ	บัวเต็ง	ก็กลายเป็นหนึ่งในขุมก�าลังส�าคัญของ	“จ่าด�า”	ประสงค์	คุ้มศักดิ์	 ใน
การพาเสือด�าตัวนี้	โชว์ฟอร์มแกร่งตลอดฤดูกาล	ก่อนจบฤดูกาลในอันดับ	5	ของ
ตารางคะแนน	ชนิดหักปากกาเซียน
	 จบฤดูกาล	 “โบ๊ท”	 ก็ตัดสินใจหาสังกัดใหม่อีกครั้ง	 คราวนี้เจ้า
ตัวหวังที่จะเป็นทีมในกรุงเทพฯ	 ซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีกับที่	 “ป๋าตุ้ย” 
พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย เข้ามาดูแล “ป้อมปราการ” และมีเป้า
หมายที่จะฟอร์มทีมใหม่ขึ้นมา	และ	บัวเต็ง	คือ	แข้งที่ป๋าต้องการ
 “โบ๊ท”	 ตัดสินใจรับข้อเสนอนั้นทันที	 โดยเจ้าตัวเผยว่า	 “เคยร่วมงานกับ
ป๋ามาแล้วใน	 มวก.คัพ	 นนทบุรี	 และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่จะท�างานร่วมกันอีกครั้งที่
สมุทรปราการเอฟซี”	 	 และในฤดูกาลนี้	 จะได้ประสานงานกับเพื่อนซี๊ร่วมชาติ	 จียัมฟี่	
เอดู	ในการผลิตสกอร์ให้กับ ซึ่งดาวยิงวัย	27	กล่าวอย่างมั่นใจว่า	“ผมสามารถ
เล่นได้ทุกต�าแหน่งในแนวรุก	 ผมมั่นใจว่าผมจะสามารถประสานงานกับ	 เอดู	 รวม
ถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนได้อย่างดี”
	 โดยเจ้าตัวเผยต่อว่า	“ผมต้องท�าผลงานให้เต็มที่	ผมรู้สึก
ว่าการที่แฟนบอลเข้ามาให้ก�าลังใจ	 ร้องเชียร์ตลอดเกม	 มันท�าให้เรา
ต้องสู้	สู้เพื่อชนะ	เพื่อ	3	คะแนนที่ท�าให้แฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กลับบ้านกัน อย่าง
มีความสุข	หากผิดไปจากนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังต่อแฟนบอลทุกคน”	
	 จากค�ากล่าวข้างต้นคงพอให้เราทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของแข้งรายนี้ได้เป็นอย่างดี	
และหวังเหลือเกินว่าเราจะได้เฮกับ	 “โบ๊ท”	 ไปอีกหลายครั้ง	 เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในนัด
แรกของฤดูกาล
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เปิดซีซั่นไม่ร้อนแรง “ป้อมปราการ” 3 นัดเก็บได้ 1 แต้ม
	 เปิดฉากฟาดแข้งไปเป็นที่เรียบร้อย	 ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอล	 เอไอเอ

สลีก	ภูมิภาค	ดิวิชั่น	2	 โซนภาคกลาง	และตะวันออก	รวมถึงการแข่งขันบอลถ้วย

ในรายการ	 โตโยต้าลีกคัพ	 2014	 รอบเพลย์ออฟ	 ซึ่งผลงานเราคงได้ทราบกันไป

แล้วว่า	 เราท�าได้เพียงเก็บ	 1	 คะแนน	 จากในนัดประเดิมสนาม	 และพลาดท่าแพ้ในนัด

เยือน	 ส่วนในรายการบอลถ้วยเราร่วงตกรอบตั้งแต่นัดแรก	 มาดูรายละเอียดของ	

3	แมตซ์ที่ผ่านมา	ว่าเราท�าผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน

ระยอง เอฟซี 3-1 สมุทรปราการเอฟซี
สนาม:	สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

	 ฟุตบอลถ้วยรายการโตโยต้าลีกคัพ	รอบเพลย์ออฟ	ระยอง	 เอฟซี	จับ

ฉลาก	 พบ	 สมุทรปราการเอฟซี	 รูปเกมในวันนั้นเริ่มต้นอย่างสูสีก่อนเป็นสมุทร

ปราการเอฟซี	 ชิงออกน�าไปก่อนจากจังหวะสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเอง

ของแข้งเจ้าถิ่น	แต่	ระยอง	เอฟซี	ก็ใช้เวลาไม่นานในการพังประตูตีเสมอ	จากจังหวะ

ยิงไกล	ของ	ชนัตพล	สิกขะมณฑล	

	 หลังจากตี เสมอเป ็นสมุทร

ปราการเอฟซี	ทีมเยือน	น่าได้ประตูขึ้นน�า

อีกครั้ง	 จากจังหวะเหมือนบอลข้ามเส้น

ประตูไปแล้ว	แต่กองหลังระยอง	ยังตาม

มาสกัดออกไปได้	 จังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ให้

ประตูฝั่งทีมเยือน	 เล่นเอาฝั่งทีมเยือน

ไม่พอใจออกมาประท้วงผู้ตัดสิน	 ท�าให้

เกมหยุดชะงักไปพอสมควร	

	 ครึ่ งหลั งม า สู ้ กั นต ่อ เป ็ น	

ระยอง	 เอฟซี	พลิกขึ้นน�าได้ส�าเร็จ	 จาก

จังหวะยิงของ	ศรันย์	ชมจุงจัง	รูปเกมหลังจากนั้นเป็นทีมเยือนโหมบุกหวังท�าประตู

ตีเสมออย่างหนัก	แต่ก็ไม่สามารถท�าได้	โดยในโอกาสเหล่านี้ดูเหมือนจะมีจังหวะที่ควร

จะเป็นจุดโทษถึง	2	ครั้ง	แต่	กิตติพงษ์	ชูเลิศ	ผู้ตัดสินในวันนั้นกลับเฉย	ยิ่งท�าให้เกม

เดือดยิ่งขึ้น	

	 แถมระยอง	เอฟซี	ยังบวกสกอร์เป็น	3-1	จากชนัตพล	สิกขะมณฑล	แล้ว

หลังจากนั้น	 แข้งสมุทรปราการเอฟซี	 ก็เหมือนจะหลุดโฟกัสออกจากเกมในสนาม

เป็นที่เรียบร้อย	ก่อนโดนใบเหลืองแดงว่อนไปหมด	(สมเจตน์	 เกษารัตน์	 ใบแดง,	ค

วาเบน่า	บัวเต็ง	2	เหลือง,	ธวัชชัย	เดชพันธ์	ใบแดง,	ปรีชาพล	เหล็กดี	ใบแดง)	แถม

ช่วงท้ายเกม	วุฒิชัย	ถิ่นทวี	ยังมาบาดเจ็บอีก	ท�าให้เกมต้องยุติลงแบบเดือดๆ	โดยที่

สมุทรปราการเอฟซี	ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้เนื่องจากผู้เล่นในสนามไม่ถึง	7	คน

สมุทรปราการเอฟซี 1-1 กองเรือยุทธการ
สนาม:	สนามกีฬาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า

	 การแข่งขันเกมลีกนัดแรกของฤดูกาล	สมุทรปราการเอฟซี	พบ	กองเรือ

ยุทธการ	 รูปเกมออกมาแบบผิดคาดเมื่อฝั่งทีมเยือน	 รุกกดดันเข้าใส่สมุทรปราการ

เอฟซี	ได้อย่างต่อเนื่อง	โดยฝั่งเจ้าถิ่นแทบจะหาบอลกันไม่เจอ	แล้วกองเรือยุทธการ	

ก็มาท�าประตูแรกของเกมไปได้ก่อนจากจังหวะยิงของ	พลทหารปิยะ	 เคลือวัลย์	นาที

ที่	33	ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

	 ครึ่งหลังมาสู้กันต่อ	พร้อมแก้เกมส่ง	เอดู	และปรีชาพล	ลงมาในสนาม	รูป

เกมดูดีขึ้นทันตา	มาตามตีเสมอได้ส�าเร็จ	ในนาทีที่	72	จากการยิงของ	ควาเบน่า	บัว

เต็ง	ช่วงท้าย	“ป้อมปราการ”	เกือบแซงชนะได้จากจังหวะยิงของ	ทรงกรด	พรรณ

มณีลักษณ์	 แต่บอลพุ่งไปชนคานอย่างน่าเสียดาย	 จบเกมแชร์แต้มประเดิมสนามกับ	

กองเรือยุทธการ	1-1

มาบตาพุด นย. ระยอง 1-0 สมุทรปราการเอฟซี 
สนาม:	สนามกีฬาเทศบาลเมืองมาบตาพุด	(สวนสุขภาพเนินพยอม)

	 เกมลีกนัดที่	 2	 มาบตาพุด	 เปิดบ้านรับการมาเยือน	 สมุทรปราการเอฟซี	

โดยผลงานในนัดเปิดสนามของเจ้าถิ่นท�าได้ดี	บุกไปเฉือน	ฉะเชิงเทรา	เอฟซี	2-3

	 เริ่มเกมมาอย่างสนุกทั้ง	2	ทีมมีโอกาสเข้าท�าพอๆ	กัน	แต่เป็นฝั่งทีมเยือน

สมุทรปราการเอฟซี	ที่ท�าได้ดีกว่า	เกือบพังประตูได้หลายต่อหลายหน	แต่โดนปฏิเสธ

โดย	อัลเฟร็ด	มิลด์	 นายทวารมาบตาพุดฯ	ทุกหนไป	จบครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอ

กันไป	0-0

	 ครึ่งเวลาหลังฝั่งเจ้าบ้านแก้เกมมาดีกว่า	 ท�าให้รูปเกมกลับเป็น	 มาบตาพุด	

นย.	 ระยอง	 ที่ดีกว่าชัดเจนในครึ่งเวลาหลัง	 แลวก็มาพังประตูออกน�าได้ส�าเร็จ	 จาก

สุทธิพงษ์	เหลาพร	ในนาทีที่	72

	 ช่วงเวลาที่เหลือสมุทรปราการเอฟซี	 รุกหนักหวังท�าประตูตีเสมอให้ได้	

แต่	 อัลเฟร็ด	 มิลด์	 นายทวารมาบตาพุดฯ	 โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมสุดๆ	 ในวันนี้ก็

ปัดป้องทุกโอกาสสับไกของฝั่งทีมเยือน	จบเกม	มาบตาพุด	นย.	ระยอง	เฉือนชนะ	

สมุทรปราการเอฟซี	1-0
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	 หลังพาทีมบุกไปเอาชนะ	 กบินทร์	 ยูไนเต็ด	 มาได้	 3-1	 ในศึกฟุตบอล

ดิวิชั่น	2	โซนภาคกลางตะวันออก	เก็บ	3	แต้มแรกของฤดูกาล	2014	ได้ส�าเร็จ	

โดยกุนซือมาดเข้มได้ออกมาเปิดเผยว่า	

	 "การที่เราเก็บ	 3	 แต้มแรกได้ส�าเร็จคงจะท�าให้ก�าลังใจของเรากลับ

มา	และในนัดล่าสุดที่บุกไปเอาชนะ	กบินทร์	ยูไนเต็ด	นั้นต้องบอกว่าทีมเราเริ่ม

จูนกันติด	นักเตะทุกคนมีความกระหายในชัยชนะ	แล้วระบบทีมของเราก็ดีขึ้น	

คาดว่าผลงานจะดีขึ้นเรื่อยๆ	อย่างแน่นอน	อย่างไรก็ตามต้องชื่นชมคู่แข่งของ

เราด้วยที่เล่นกันได้ดีเช่นเดียวกัน"	

ข่าว:	tl.smmonline.net	ภาพ:	www.facebook.com/pages/กระทิงป่า-จันทบุรี-fc

“ป๋าหนวด” ปัญญา การเจริญ เฮดโค้ช จันทบุรี เอฟซี ปลื้ม

ส่องลีก

D2

“นายกแดง” กิตติ ปลักครึก
ผู้ช่วยผู้จัดการทีมสระแก้ว เอฟซี รับบัญชา

“บิ๊กริน” วารินทร์ ทวีกันย์ ผู้จัดการทีม ลูกอีสาน เอฟซี ยัน

“เรือรบประจัญบาน” กองเรือยุทธการ ประกาศเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขัน

	 โดยตรงจากตระกูลเทียนทอง	 หลัง

ทีมลงทุนมหาศาล	 ว่า	 “ตอนนี้เรามีรายจ่าย

เฉพาะนักเตะราวเดือนละ	600,000	บาท	โดยได้	

เดวิด	 เลอบลาส	 มาจาก	 แอร์ฟอร์ซ	 เอวีเอ	 ถ้า

นับงบโดยรวมของเราก็ตก	 10	ล้านบาท	ซึ่งทาง

ผู้ ใหญ่	 (ประธานสโมสร	 สรวงศ์	 	 เทียนทอง,	 ผู้

จัดการทีม	 ญานิกา	 เทียนทอง)	 ตั้งเป้าเอาไว้

ชัดเจนที่แชมป์เปี้ยนส์ลีกเท่านั้น”

	 “เราเก็บผู้เล่นตัวหลักจากฤดูกาลที่

ผ่านมา	 10	 กว่าคน	 โดยเสริมเข้ามาอีก	 6-7	 คน	

เมื่อผู้ ใหญ่วางนโยบายมาอย่างนี้	 เราก็พร้อม

น้อมรับไปปฏิบัติให้ ได้	 โดยเลกแรกอย่างน้อย

ต้องติด	1	ใน	5”	

ข่าว:	www.kondivision2.com

ภาพ:	www.smmonline.net

	 สนามกีฬาเทศบาลทับกวาง	 ที่จะใช้เป็นสนามเหย้าในเลกแรก	 พร้อมแล้วส�าหรับการ

แข่งขันแล้ว	 แม้จะมีกระแสข่าวออกมาว่าสนามอาจจะไม่ได้มาตรฐานของฝ่ายจัดการแข่งขัน	

แต่ล่าสุด	วารินทร์	ทวีกันย์	ผู้จัดการทีม	พญานาคิน	ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าสนามแห่งนี้มีความ

พร้อมทุกอย่างแน่นอน

	 "เรื่องสนามนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะ	 สนามกีฬาเทสบาลทับกวาง	 นั้นเป็นสนามที่

ได้มาตรฐาน	 ทั้งในเรื่องพื้นสนามอัฒจันทร์ที่นั่งที่จุได้กว่า	 600	 ที่นั่ง	 รวมทั้งรั้วสนามก็มีครบ	 เรา

เข้าไปปรับปรุงแค่เรื่องเสาประตู	 และเส้นเขตสนามเท่านั้นเองที่ท�าใหม่ส่วนเรื่องอื่นไม่มีปัญหา

แน่นอนทีมเยือนที่จะมาเยือนที่นี่ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เราพร้อมต้อนรับอย่างดี"	

ข่าว:	tl.smmonline.net	ภาพ:	www.lookesanfc.co.th

	 เกมเหย้า	จ�านวน	5	นัด	เนื่องจากจ�าเป็นต้องหลีกทางให้	“ตะหานน�้า”	ราชนาวี	ทีมดังจากศึก

ดิวิชั่น	1	ที่ใช้สนามกีฬาราชนาวี	สัตหีบ	กม.5	เป็นรังเหย้าเดียวกันลงหวดเวทีลีกพระรอง

	 โดยล่าสุดทางบอร์ดบริหารสโมสรได้ท�าหนังสือชี้แจงไปถึงฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น	

2	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหลังเคยยื่นเรื่องขอพิจารณาเลื่อนโปรแกรมไป

แล้วเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา

โดยโปรแกรมที่เลื่อนมีดังต่อไปนี้

เกมพบกับ	ทีจี	ระยอง	จากเดิมวันเสาร์ที่	22	ก.พ.	เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่	23	ก.พ.

เกมพบกับ	นครนายก	เอฟซี	จากเดิมวันอาทิตย์ที่	16	มี.ค.	เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่	15	มี.ค.

เกมพบกับ	สระแก้ว	เอฟซี	จากเดิมวันเสาร์ที่	17	พ.ค.	เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่	18	พ.ค.

เกมพบกับ	ฉะเชิงเทรา	เอฟซี	จากเดิมวันอาทิตย์ที่	1	มิ.ย.	เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่	31	พ.ค.

เกมพบกับ	ปทุมธานี	ยูไนเต็ด	จากเดิมวันเสาร์ที่	9	ส.ค.	เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่	10	ส.ค.

ข่าว:	tl.smmonline.net
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	 เข้าสู่ช่วงเดือนที่	2	ของการแข่งขันเกมลีกภูมิภาคของ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี โดยเราจะไม่มีโปรแกรมลงเผดียงแข้งในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน	

เนื่องจากต้องหลีกทางให้กับโปรแกรมฟุตบอลถ้วยลีกคัพ	 ซึ่งเรามีอันต้องตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อย	 ก่อนเราจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปยาวไปจนถึงสิ้น

เดือน	โดยเราจะต้องลงเล่นในฐานะเจ้าบ้าน	และทีมเยือน	อย่างละ	2	นัด	โดยคู่แข่งในเดือนมีนาคม	โหด	ดิบ	เถื่อน	ทั้งสิ้น	ไล่ตั้งแต่	ปราจีนบุรี	ยูไนเต็ด,	สระแก้ว	เอฟซี,	ระยอง	

เอฟซี	และฉะเชิงเทรา	เอฟซี		หนักตลอดเดือนอย่างนี้	สถิตพบเจอเป็นอย่างไร	ไปตามชมรีวิวกันได้เลย

 

DATE:	15	MAR	2014
 Division 2
 สระแก้ว เอฟซี - สมุทรปราการเอฟซี
 แข่งขันที่:	สนามกีฬากลาง	อบจ.สระแก้ว	เวลา:	16:00	น.	
	 เดินทางสู่ดินแดนอรัญประเทศ	 พบ	 “นกงูเหล็ก”	 สระแก้ว	 เอฟซี	 อีกทีมแกร่งที่
พัฒนาขึ้นมาอย่างน่าดูชม	ซึ่งในปีนี้นับเป็นอีกทีมเต็งประจ�าโซนเราเสียด้วย
	 แม้ในนัดเปิดตัวในเกมลีก	สระแก้ว	เอฟซี	มีอันต้องสะดุด	หลังบุกไปท�าได้เพียงหยิบ
ผลเสมอที่สนามน้อมเกล้ามหาราช	 เท่านั้น	แต่ยามลงเล่นในถิ่น	สระแก้ว	 เอฟซี	น่าจะไม่ปล่อยให้
ใครมาแบ่งแต้มกลับถิ่นไปได้ง่ายๆ	แน่	
	 สถิตบ่งบอกชัดเจนจากในฤดูกาลที่ผ่านมา	สระแก้ว	เอฟซี	เก็บ	3	แต้มยามลงเล่นใน
ถิ่นตัวเอง	ได้มากถึง	11	จาก	13	นัด	โดยเฉพาะ	ศูนย์หน้าผิวสี	สเตฟาน	ดอลล่าห์	ที่พร้อม
เบิกสกอร์ให้	“นกงูเหล็ก”	อย่างสม�่าเสมอ

 

DATE: 8 MAR 2014
 Division 2
 สมุทรปราการเอฟซี - ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
 แข่งขันที่:	สนามกีฬาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า เวลา: 16:00	น.
	 “เสือด�าบูรพา”	ต้องลงท�าศึกฟุตบอลถ้วยในช่วงวันเสาร์ที่	1	มี.ค.	57	กับ	"ช้างศึก
ยุทธหัตถี”	สุพรรณบุรี	เอฟซี	ทีมชั้นน�าในศึกไทยพรีเมียร์ลีก	
	 แต่ก็คงไม่ใช่งานง่ายๆ	ของสมุทรปราการเอฟซี	ที่จะคว้า	3	แต้มในถิ่นเป็นแน่	เพราะปี
นี้แม้	ปราจีนบุรี	ยูไนเต็ด	จะไม่ค่อยมีข่าวดึงแข้งดังเสริมเท่าไหร่นัก	แต่กลับยังรักษามาตรฐานการ
เล่นไว้ได้อย่างต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมา	
	 โดยจะเห็นได้จากในนัดประเดิมเกมลีก	ที่มีโปรแกรมออกไปเยือนทีมแกร่ง	ระยอง	เอฟ
ซี	 แต่ทว่าปราจีนฯ	 ยูไนเต็ด	 ก็สามารถยันเสมอกลับถิ่นได้	 แม้สถิติเก่าๆ	 จะบอกว่าเราเหนือกว่า
ก็ตาม

 

DATE: 23 MAR 2014
 Division 2
 สมุทรปราการเอฟซี - ระยอง เอฟซี
 แข่งขันที่:	สนามกีฬาเทศบาลต�าบลแหลมฟ้าผ่า เวลา: 16:00	น.
	 รีแมตซ์ให้แฟนบอล	“ป้อมปราการ”	 ให้หายข้องใจอย่างรวดเร็ว	ส�าหรับการโคจรมา
พบกันของคู่นี้	ทว่าคราวนี้สังเวียนถูกโยกมาอยู่ที่สนามเหย้าสมุทรปราการเอฟซี	
	 เชื่อว่าแฟนบอลเลือดฟ้า-ขาวที่เข้าชมเกมลีกคัพในช่วงต้นเดือน	ก.พ.	ที่ผ่านมา	คง
ยังจดจ�าภาพในเกมดังกล่าวไว้ได้อย่างดี	ทั้งใบเหลืองแดง	สุดกังขา	และประตูที่ไม่ได้ประตู	
	 ซึ่งนัดที่	5	ของฤดูกาลนี้	 เราคงได้รู้กันว่า	สมุทรปราการเอฟซี	จะได้ถอนแค้น	หรือ	
ระยอง	เอฟซี	จะย�้าแค้น

 

DATE: 29 MAR 2014
 Division 2
 ฉะเชิงเทรา เอฟซี - สมุทรปราการเอฟซี
 แข่งขันที่:	สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	เวลา:	16:00	น.
	 เจอทีมแข็งจนนัดส่งท้ายเดือนมีนาคม	สมุทรปราการเอฟซี	บุกไปถิ่น	“ปลากัดนักสู้”	
ฉะเชิงเทรา	 เอฟซี	 ทีมที่พัฒนาขึ้นมามากจนสามารถวางตัวอยู่ในระดับทีมลุ้นแชมป์กับทีมอื่นๆ	
ได้แล้ว	 คาดว่าคงเป็นงานหินแน่ๆ	 ในการพบกันหนนี้	 โดยทั้งสองทีมเป็นคู่แข่งร่วมลีกตั้งแต่ปี	
2009	สมุทรปราการเอฟซี	ดูจะมีผลงานที่ข่มกว่าเล็กน้อย	
	 แต่นั่นคืออดีต	 กับปัจจุบันฝั่งฉะเชิงเทรา	 ดูจะต่อเนื่องมากกว่า	 ทั้งในส่วนทีม	 และ
สต๊าฟ	ส่วน	 “ป้อมปราการ”	 เปลี่ยนแปลงไปมาก	 เกมในสนามวันนั้นน่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน	
แม้ว่าผลการแข่งขันอยากจะคาดเดาจริงๆ	และในสภาพการหลังผิงฝาทั้งคู่	ใครจะอยู่ใครจะไป

 

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม
•	 ผลงานของ	“เสือด�าบูรพา”	ปราจีนบุรี	ยูไนเต็ด	ดีขึ้นในทุกๆ	ปี	ทั้งๆ	ที่ไม่ใช่ทีม
เงินถุงแต่อย่างใด	โดยในฤดูกาลที่ผ่านมา	จบฤดูกาลในอันดับที่	5	ของลีก
•	 ผลงานการพบกันของทั้ง	2	ทีม	ทั้งหมด	8	นัด	เป็นสมุทรปราการเอฟซี	ท�าได้
ดีกว่าอย่างชัดเจน	 คว้าชัยไปได้ถึง	 5	 นัด	 เสมอ	 2	 และจบลงด้วยความพ่ายแพ้เพียง	 1	
นัดเท่านั้น	 โดยหนสุดท้ายที่พบกันในบ้านสมุทรปราการเอฟซี	 เกิดขึ้นที่สนามบางปลา	 โดย	
“ป้อมปราการ”	ก�าชัยไปได้	2-0	ทั้งๆ	ที่เหลือผู้เล่นเพียง	10	คนเท่านั้น

 

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม
•	 นัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมพบกันพึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือน	 ก.พ.	 ที่ผ่านมาใน
รายการโตโยต้าลีกคัพ	 รอบเพลย์ออฟ	 โดย	 ระยอง	 เอฟซี	 เปิดสนามกีฬากลางจังหวัด
ระยอง	เอาชนะ	สมุทรปราการเอฟซี	3-1	โดยในนัดดังกล่าวเกดเรื่องราวขึ้นอย่างมากมาย
•	 ผลงานในบ้านสมุทรปราการเอซี	 ยามพบกับ	 ระยอง	 เอฟซี	พบกันทั้งหมด	 4	
ครั้ง	 ผลัดกันแพ้ชนะ	 ไปทีมละ	 2	 ครั้ง	 โดย	 2	 หนหลังสุด	 2011-2012	 เราแพ้คาบ้าน
ทั้งหมด

 

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม
•	 ทั้ง	2	ทีมพบกัน	10	ครั้ง	 เป็นสมุทรปราการเอฟซี	ข่มอยู่เล็กน้อย	เก็บชัยได้
ทั้งหมด	5	นัด	เสมอกัน	3	นัด	และฉะเชิงเทรา	เอฟซี	ชนะ	2	นัดด้วยกัน	
•	 โดยหนสุดท้ายที่	 “ป้อมปราการ”	 ออกไปเยือนรังปลากัดนักสู้	 ผลเจ้าถิ่น
ฉะเชิงเทรา	เอฟซี	ชนะไป	2-0

 

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม
•	 สระแก้ว	เอฟซี	สถาปนาตัวเองเป็นทีมแกร่งประจ�าโซนด้วยผลงานอันร้อนแรงใน
ช่วงปี	2013	ที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะผลงานยามลงเล่นในบ้าน	ทั้งหมด	13	นัด	สามารถเก็บ
ชัยชนะได้ถึง	11	นัด	แพ้แค่	2	นัด	เท่านั้น
•	 ทั้งสองทีมพบกันทั้งสิ้น	 6	 ครั้งนับเฉพาะที่เป็น	 สระแก้ว	 เอฟซี	 เป็นสมุทร
ปราการเอฟซี	ชนะได้	2	นัด	เสมอ	1	นัด	และสระแก้ว	เอฟซี	ชนะ	3	นัดด้วยกัน
•	 สมุทรปราการเอฟซี	ไม่เคยบุกไปชนะ	สระแก้ว	เอฟซี	ได้เลย	พบกัน	3	ครั้ง	เป็น	
“นกงูเหล็ก”	ก�าชัยได้ทั้งหมด

 

MARCH	PREVIEW
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ส่องแววกัปตันทีม
“ป้อมปราการ”
 เปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย พร้อมการเปลี่ยนผ่านขุมก�าลังผู้เล่นจากใน

ปีที่ผ่านมาแบบยกแผง คงเหลือเพียงผู้เล่นไม่กี่รายจากปีที่แล้วเท่านั้น ซึ่ง “ป้อม

ปราการ” ในมือ “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย ล้วนมีขุมก�าลังที่เขี้ยว

ลากดินทั้งสิ้น ปลอกแขนกัปตันทีมจาก วัชระ แป้นชู ที่ในฤดูกาลไม่ได้เป็นผู้เล่นสมุทร

ปราการเอฟซี อีกแล้วจะถูก “ป๋าตุ้ย” มอบหมายให้ใคร ใครบ้างที่เหมาะสม อย่ารอช้า

เราลองมาวิเคราะห์กันเลย

วุฒิชัย ถิ่นทวี
 กองหน้าจอมเก๋าชาวสมุทรปราการ เหมาะสมอย่างที่สุด ทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ อีกทั้งในปีนี้ “ซุปเปอร์บอย” ยังจะดูได้รับ

ความไว้วางใจจาก “ป๋าตุ้ย” ไม่น้อยในการมอบหมายให้ลงเป็น 11 ผู้เล่นคนแรก และใน 2 นัดที่ผ่านมา ก็ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีม

อีกด้วย อีกทั้งในอดีตแข้งรายนี้ยังเคยมีส่วนร่วมในชุดแชมป์ประวัติศาสตร์ในปี 2009 ซึ่งดูๆ แล้วฤดูกาล 2014 นี้ เราคงได้เห็นดาวยิง

หมายเลข 11 สวมปลอกแขนกัปตันทีมหลายครั้งหลายหนแน่นอน

สมเจตน์ เกษารัตน์
 เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ดูเหมาะสม ทั้งคุณสมบัติ ที่ครบถ้วน รวมถึงประสบการณ์ที่มี ด้วย สมเจตน์ เกษารัตน์ เป็นชาว

สมุทรปราการ อยู่แล้ว การมารับใช้จังหวัดบ้านเกิด และได้รับเสื้อหมายเลข 6 ต่อจาก “เดอะดั๊ก” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ต�านานกัปตันทีมของ

สโมสรแห่งนี้ รวมถึงประสบการณ์ การค้าแข้ง การวางตัว ซึ่งทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมานี้ ก็ท�าให้มิดฟิลด์ร่างเล็กรายนี้ เป็นอีกหนึ่งแคนดิเดท 

ในต�าแหน่งกัปตันทีมสมุทรปราการ ในปีนี้ด้วยคน

เบญจพล คล้อยเอี่ยม
 อดีตกัปตันทีมสมุทรปราการ ในช่วงฤดูกาล 2012 ครึ่งปีแรก บวกกับเป็นชาวสมุทรปราการ ท�าให้กองกลางจอมขยันรายนี้ 

ติดโผคุณสมบัติครบอีกคน เรื่องหัวจิตหัวใจไม่ใช่ปัญหาส�าหรับแข้งรายนี้ ทว่าด้วยขุมก�าลังในแดนกลางปีนี้ ท�าให้โอกาสในการลงสนาม

ของ “ตี๋โหด” อาจลดน้อยถอยลงไป ซึ่งก็มีส่วนท�าให้โอกาสในการรับบทกัปตันทีมน้อยลงไปด้วย

ศัตรูพ่าย ศรีณรงค์
 ศัตรูพ่าย ศรีณรงค์ ตัวรุกประสบการณ์สูง ผ่านการลงเล่นในระดับสูงมาอย่างโชกโชน รวมถึงเป็นหนึ่งในแข้งที่ “ป๋าตุ้ย” 

ค่อนข้างไว้วางใจในระดับฝีเท้า ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรหากบทบาทกัปตันทีมจะตกเป็นของ แข้งมากประสบการณ์รายนี้

สันต์ ตันกุล
 กองหลังตัวหลักของทีมรายนี้มีโอกาสไม่น้อยที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกส�าหรับบทบาทกัปตันทีมสมุทรปราการเอฟซี ในฤดูกาลนี้ 

ทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงบุคลิกยามลงคุมแนวรับ ที่มีการสั่งเกม และกระตุ้นทีม เสมอๆ ก็ดูจะท�าให้ อดีตกองหลังเลย ซิตี้ เป็นตัว

เลือกที่น่าสนใจ

ทัศธัญญา ภูวงศ์ผา
 กองหลังหน้าดุรายนี้ แม้จะยังไม่เคยได้ลงสัมผัสเกมอย่างเป็นทางการให้ “ป้อมปราการ” แต่ก็นับได้ว่ากองหลังเจ้าของเสื้อ

หมายเลข 8 ดูจะเหมาะสมไม่น้อย ด้วยบุคลิกความเป็นผู้น�าที่มี รวมถึงในฤดูกาลที่ผ่านมา แข้งรายนี้ก็เคยรับบทบาทกัปตันทีมฟุตเทล่า 

ซีคเกอร์ มาแล้ว ทว่าด้วยโอกาสการลงสนามที่มีไม่มากนัก ก็น่าจะท�าให้โอกาสรับหน้าที่นี้น้อยลงไปด้วยเช่นกัน

 นอกจากแข้งที่กล่าวมาทั้งหมด ดูๆ แล้วคงต้องบอกว่าแทบทั้งทีมชุดนี้ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับหน้าที่กัปตันทีม ซึ่งคง

ต้องดูว่าสุดท้าย “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย จะตัดสินใจมอบต�าแหน่งผู้น�าในสนามให้กับใคร
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Bท�าดีที่สุดแล้ว
ราชวินิตบางแก้ว  เข้าป้ายรองแชมป์ ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนส์ คัพ 2013

	 การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลแชมป์กีฬา	 7	สี	 แชมเปี้ยนส์	 คัพ	2013	

ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว	พบ	ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี	ครึ่งแรกเป็นทางด้านของ	“เจ้าสัว

น้อย”	ได้โอกาสในนาทีที่	7	จากจังหวะบุกขึ้นมาทางริมเส้นด้านซ้าย	ทิวา	แสงสมบูรณ์	

กระชากมาสุดเส้นหลัง	แล้วปาดบอลเข้าหน้าประตู	ให้	วิริทธิ์พล	ชนกกวินกุล	สอด

เข้ามาแปบอลท�าให้	ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี	ขึ้นน�า	0-1	

	 หลังจากทางเจ้าบ้านเสียประตูแรก	 ทางด้านเจ้าบ้านเปิดเกมบุกใส่	 ร.ร.อัส

สัมชัญธนบุรี	หวังตีเสมอโดนเร็วแต่พลาดท่า	โดนทางด้าน	“เจ้าสัวน้อย”	สวนกลับ

เร็วโดย	วิริทธิ์พล	ชนกกวินกุล		โยกหลอกกองหลัง	แล้วซัดด้วยเท้าขวาบอลพุ่ง

ชนเสากระเด้งออกมาเป็นทางด้าน	 สุประวีณ์	 มีประทัง	 ซัดบอลนอกกรอบเขตโทษ

เข้าไป	 ส่งผลให้	 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี	 หนีห่างเป็น	 2-0	 ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสอง

ทีมท�าอะไรกันเพิ่มไม่ได้	 หมดครึ่งเวลาแรก	 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี	 น�า	 ร.ร.ราชวินิต

บางแก้ว	0-2

	 กลับมาเล่นในครึ่งหลังเป็นทางด้านเจ้าบ้านแก้เกมได้ดีกว่า	 ในนาที	 28	

เกียรติศักดิ์	ธูปขุนทด	เปิดบอลขวางสนามผ่านปากประตู	เข้าทาง	ปารินทร์	ปัญญา

โอภาส	 แปบอลจ่อๆ	 เข้าไป	 ให้	 ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว	 ไล่ตีตื้นมาเป็น	 1-2	 หลังจาก

นั้นรูปเกมทาง	 “สิงห์ปากน�้า”	 เปิดเกมแลกกันอย่างสนุกหวังประตูตีเสมอ	 นาที	 36	

เจ้าถิ่นพลาดท่าท�าฟาวล์หน้ากรอบเขตโทษ	 สุประวีณ์	 มีประทัง	 รับหน้าที่ปั่นฟรีคิก

ด้วยเท้าซ้ายบอลโค้งผ่านก�าแพงเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงาม	“เจ้าสัวน้อย”	ขยับ

สกอร์หนีห่างเป็น	1-3	

	 ทางด้าน	 ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว	 ก็ได้โอกาสส่องประตูหลายต่อหลายครั้ง	

แต่ในนาทีที่	41	ทางด้าน	ธงชัย	ปัสยัง	พุ่งเข้าเสียบทางด้านหลัง	ปฏิฎาณ	ปิ่นเสริม

สูตรศรี	 ในกรอบเขตโทษ	ผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษ	 เป็นทางด้าน	วิริทธิ์พล	ชนกกวิน

กุล	รับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปท�าให้สกอร์หนีห่างออกไปเป็น	1-4	

	 ทางด้านเจ้าบ้านยังไม่หมดหวังเดินหน้าบุกช่วงท้ายเกม	พนมวรรณ	เมือง

สมัย	 เปิดบอลผ่านหน้ากรอบเขตโทษเป็นทางด้าน	 เกียรติศักดิ์	 ธูปขุนทด	 วิ่งเข้ามา

ยิงเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม	 แต่สุดท้ายตามไม่ทัน	 หมดเวลาการแข่งขัน	 ร.ร.อัส

สัมชัญธนบุรี	 เอาชนะ	 ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว	 สุดมันส์	 4-2	 คว้าแชมป์ไปครอง

ฟุตบอลแชมป์กีฬา	7	สี	แชมเปี้ยนส์	คัพ	2013

ด้าน	อ.ศักดา	สุขสวัสดิ์	 เฮดโค้ชทีม	ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว	กล่าวว่า	“ส�าหรับทัวนา

เมนต์นี้	 ทางสถาบันคาดหวังถึงแชมป์สูงมาก	 เพราะได้ส่งผู้เล่นชุดส�ารองลงแข่งขัน

ฟุตบอลกรมพลศึกษา	รุ่น	18	ปี	ทั้งรอบรองชนะเลิศ	และรอบชิงอันดับ	3	เพื่อ

เก็บแข้งตัวหลักไว้เล่นในนัดชิงฟุตบอล	 7	 สีนี้	 แต่สุดท้ายก็พลาดหวังท�าได้เพียง

รองแชมป์”

	 “จังหวะการเล่นของเราในนัดชิงนี้	โอกาสเข้าท�าทีมมีให้เห็น	แต่ไม่สามารถจบ

สกอร์ได้	รวมถึงเกมรับค่อนข้างเสียกันง่าย	ซึ่งปกติต้องดีกว่านี้	อาจเป็นเพราะนัก

เตะเรากดดันเองด้วย	เพราะความคาดหวังค่อนข้างสูง	แต่สุดท้ายก็ต้องขอชมทุกคน

ที่ท�าหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว”

สรุปรางวัลฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนส์ คัพ 2013

ทีมชนะเลิศ	ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี

ทีมรองชนะเลิศ	ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว

ผู้เล่นยอดเยี่ยม	ปฏิภาณ ปิ่นเสริมสูตรศรี ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี

ดาวซัลโว	ณัฐวุฒิ นามทิพย์ ร.ร.วัดสุทธิวราราม, เกียรติศักดิ์ ธูปขุนทด ร.ร.ราชวินิต

บางแก้ว ยิงไปคนละ 12 ประตู

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	ธร สอระภูมิ ทีม ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี

รางวัลทีมแฟร์เพลย์ ร.ร.สารวิทยา

รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม	ร.ร.วัดสุทธิวราราม

ขอบคุณภาพ	www.rwb.ac.th
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		 ที่บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	ภราดา	ผศ.	ดร.	วินัย	วิริยวิทยาวงศ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล	อดีตผู้อ�านวย
การโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	เป็นประธานในพิธีเปิดสวนทิพวัลหน้าโรงเรียน
	 โดยมีมาสเตอร์ปัญจพัฒน์	 เบญจนวนนท์	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	และหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน	โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	เป็นผู้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ของจัดงาน	ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์	พัวพันธุ์	ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ,	พันต�ารวจเอกภูมินทร์	สิงหสุต	ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร
ส�าโรงเหนือ,	พันต�ารวจเอกด็อกเตอร์พัลลภ	 แอร่มหล้า	ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ	รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	
และประชาชนที่อาศัยในชุมชนทิพวัล	เข้าร่วมในพิธีเปิดสวนหย่อมในครั้งนี้
	 ส�าหรับการจัดพิธีเปิดสวนหย่อมหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 สืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนอัส
สัมชัญสมุทรปราการ	ภายใต้การริเริ่ม	 และสนับสนุนโครงการโดย	ภราดา	ผศ.	ดร.	วินัย	วิริยวิทยาวงศ์	สมัยที่ท่าน	ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ	ที่ต้องการให้ชุมชนทิพวัลมีความเป็นอยู่ที่ดี	มีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์	มีต้นไม้	พันธุ์ไม้	 ให้ร่มเงา	ร่มรื่น	สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน	และประชาชนในชุมชนโดยรอบ
	 ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านทิพวัลได้เป็นอย่างดี	 โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	
จ�านวนกว่า	 4.7	 ล้านบาท	 และนอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฮีโน่	 รวมทั้งงบประมาณจากสมาชิกในชุมชนทิพวัล	 ในการปรับภูมิทัศน์	 และสภาพ
บรรยากาศของสวนหย่อมนี้	 ให้มีสภาพที่ดีขึ้น	 ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน	 และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านทิพวัลได้เป็น
อย่างดี	อีกด้วย

เปิดสวนสาธารณะ หมู่บ้านทิพวัล
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 จัดพิธีเปิดสวนทิพวัลหน้าโรงเรียน	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ส�าหรับนักเรียนและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านทิพวัล




