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เมษายน 2557

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจ�ำเดือน

บรรณาธิการ
ขอต้อนรับท่านผู้อ่าน เข้าสู่หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 กับช่วงเดือน
เมษายนที่ว่ากันว่าร้อนที่สุด แต่แฟนบอลป้อมปราการต้องชื่นช�่ำหัวใจเป็นแน่แท้ เมื่อสมุทรปราการ
เอฟซี เริ่มเข้าฟอร์มเก่งชนะ 2 นัดรวดขยับตัวเองขึ้นมาสู่อันดับเลขตัวเดียวได้แล้ว ขอแรงเชียร์แฟน
บอลอีกนิด รักษาฟอร์มอีกหน่อยรับรองพื้นที่หัวตารางไม่ใช่เรื่องเกินจริงแน่นอน
มาเข้าเรื่องในเดือนเมนายน 57 คงต้องเริ่มที่ เรื่องบนปก ที่ในเดือนนี้หยิบยกประเด็นหลังผ่าน
ครึ่งทางของครึ่งแรก โซนภาคกลาง และตะวันออก ทีมไหนเกรดกลางเทอมดีกันบ้าง
มาต่อกันที่อีกเรื่องเด่นในฉบับกับเรื่องราวการเสวนาฟุตบอลลีกภูมิภาค และฟุตซอลลีก ที่
พึ่งจัดไปสดๆ ร้อนๆ โดยประเด็นเด่นหนีไม่พ้น “บิ๊กออย” พูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัด
สมุทรปราการ ก้าวขึ้นไปรับต�ำแหน่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีก 2014 เป็นที่เรียบร้อย
MAN OF THE MONTH กัปตันทีมจอมทุ่มเท สมเจตน์ เกษารัตน์ ผู้สืบทอดต�ำนานหมายเลข 6,
SPFC MATCH PREVIEW ในเดือนพฤษภาคม, สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่, สมุทรปราการเจ้า
ภาพกีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2566นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์พิเศษจากแฟนบอล รวมถึง ACSP CLUB
ฯลฯ
ซึ่งทั้งหมดนี้รอให้ท่านผู้อ่านได้พลิกอ่านกันในฉบับนี้แล้ว หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะมีความสุข
กับการอ่าน ก่อนลา ฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านที่อยากเข้ามาสนับสนุนทีม หรือลงโฆษณากับสมุทร
ปราการเอฟซี สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิประโยชน์ของทางสโมสรฯ ได้ที่เบอร์ 081-556-6111
ส�ำหรับฉบับนี้ขอตัวลาท่านผู้อ่านไปก่อน พบกันใหม่ฉบับเดือนพฤษภาคม สวัสดีครับ
ตู๋ตี๋เจ๊กขายขวด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ
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ผ่านครึ่งทางครึ่งเลกแรกกันแล้ว โดยหลังจบเกมลีกในสัปดาห์ที่ 7 ก่อนหยุดเบรคให้กับเทศกาล

สงกรานต์ ยาวๆ 2 อาทิตย์เต็มๆ ก่อนจะกลับมาหวดแข้งกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ปลายเดือนเมษายน
แต่เราคิดว่าคงดีไม่น้อยหากมาลองสรุปดูคร่าวๆ กันสักครั้ง
ต่อไปนี้คือทีม รวมถึงนักเตะที่โชว์ผลงานให้ประจักตาในช่วงครึ่งทางของครึ่งเลกแรกที่ผ่านมา

จ่าฝูง+จอมเซอร์ไพรส์

เชื่อว่าก่อนเปิดฤดูกาล 2014 หากแฟนฟุตบอลคนไหนบอกว่า มาบตาพุด
นย. ระยอง จะเก็บแต้มเป็นกอบเป็นก�ำได้ขนาดนี้ คงถูกหาว่าไม่บ้าก็เพี้ยน และคงมี
แฟนบอลลีกรากหญ้าน้อยรายที่เชื่อขุมก�ำลังของ เรือตรีส�ำราญ รุ่งโรจน์ จะมาได้
ไกลขนาดนี้
การที่ทีมเลือกเติมผู้เล่นเป็นบางราย บวกกับขุมก�ำลังเก่ากว่าครึ่ง ภาย
ใต้การดูแลจัดการจากเฮดโค้ชคนเดิม ท�ำให้การสานงานต่อเป็นไปได้อย่างราบรื่น
กว่าหลายๆ ทีมร่วมลีกที่เน้นเปลี่ยนขุมก�ำลังกันแบบยกทีม แน่นอนจุดแกร่งของ
“พยัคฆ์บูรพา” ชัดเจนที่สุดคงไม่พ้น ระบบทีมที่เล่นถ่ายบอลง่าย จ่ายบอลแม่น
บวกกับความฟิตแบบทีมทหาร รวมถึงขุมก�ำลังแข้งนอกที่สร้างความแตกต่างให้ทีม
ได้ ส่งให้ลูกทีมของ เรือตรีส�ำราญ รุ่งโรจน์ หักปากกาเซียนแบบยกแพ็ค ด้วยผล
งานชนะ 6 พลาดแพ้พานทอง เอฟซี เพียงทีมเดียวเท่านั้น
โดยในบรรดาทีมที่โดน “พยัคฆ์บูรพา” กัดจมเขี้ยวนั้นรวมเหล่าบรรดา
ทีมเต็งของสื่อทั้งหลายทั้ง ฉะเชิงเทรา เอฟซี, นครนายก เอฟซี รวมไปถึง
สมุทรปราการเอฟซี บวกกับทีมเต็งทั้งหลายนัดกันออกไปทะเล ท�ำให้ ณ จุดๆ นี้
มาบตาพุด นย. ระยอง ยืนอยู่ยอดบนสุดของตาราง น�ำหน้าอันดับ 2 ระยอง เอฟ
ซี อยู่ 4 คะแนน
ด้วยตารางคะแนนที่ไม่เคยโกหกใคร แม้จะผ่านเพียงครึ่งทางของครึ่งเลก
แรก แต่เชื่อว่าในเวลานี้บรรยากาศเหนือสวนสุขภาพเนินพยอม คงเป็นสีชมพู
ตลบอบอวลไปด้วยความสุข และแน่นอนว่าเหล่าแฟนคลับ “ชีวิตสุดๆ มาบตาพุด
ระยอง” คงวาดหวังเห็นทีมรักไปถึงรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในบั่นปลายเป็นแน่
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ทีมน่าผิดหวัง

ท้องฟ้าเหนือแหลมฟ้าผ่าช่างมืดมนเหลือเกิน ในฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความ
คาดหวังของเหล่าสาวกเลือดฟ้า-ขาว ที่อยากเห็นทีมรักในยุคที่คิดใหม่ท�ำใหม่ ภายใต้
การน�ำของ “ป๋าตุ้ย” พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย กลับไปยืนในจุดที่เคยยืน ใน
เวทีแชมเปี้ยนส์ลีก แต่กลับกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้ในหน้ากระดาษ
เมื่อการลงทุนที่มากมาย
ไม่ได้ถูกตีค่าว่าต้องดีตามที่คาดหวังเสมอไปในโลก
ของฟุตบอล เมื่อสมุทรปราการเอฟซี ที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับพระกาฬมาก
ประสบการณ์ กลับร่ายผลงานได้น่าผิดหวัง พึ่งจะมาเก็บชัยชนะนัดแรกได้ในเกมลีก
สัปดาห์ที่ 7 นี่เอง
“ป้อมปราการ” ทิ้งแต้มไปมากมายในช่วงก่อนครึ่งทางครึ่งแรก โดย ณ
ตอนนี้ อดีตแชมป์ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และตะวันออก ฤดูกาล 2009 เก็บไป
เพียง 6 จาก 21 แต้มเต็ม โดยปัญหาที่เห็นกันชัดๆ คงต้องหยิบยกเอาเรื่องอายุ
ที่พาปัญหาความฟิตตามมาแบบเลี่ยงไม่ได้ บวกกับนักเตะตัวหลักหลายรายนัดกัน
ฟอร์มตก รวมถึงปัญหาที่ทีมโซนท้ายตารางต้องประสบพบเจอนั่นก็คือ “การจบ
สกอร์”
และคงได้แต่หวังว่าหลังเบรกสงกรานต์ยาวๆ สมุทรปราการเอฟซี จะเรียก
ฟอร์มดีๆ กลับมาสู่ทีมได้อีกครั้ง พร้อมโกยคะแนนเข้ากระเป๋าแบบเป็นกอบเป็นก�ำ
หากยังหวังที่จะกู้ศักดิ์ศรีอดีตทีมชั้นน�ำในลีกรากหญ้ากลับมา

ทีมน่าจับตา

ใครจะเชื่อว่านาทีนี้ “เสือด�ำบูรพา” ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด จะเป็นทีมเดียวที่ยัง
ไม่ปราชัยให้ทีมไหนเลยในเกมลีก 7 นัดที่ผ่านมา แถมยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุด
ที่ 4 ลูกเท่านั้น!!! โดยลูกทีมของ “จ่าด�ำ” ประสงค์ คุ้มศักดิ์ อาจไม่ได้เติมผู้เล่นชื่อ
ดังมากมายในช่วงตลาดซื้อ-ขายนักเตะที่ผ่านมา แต่ทุกรายล้วนเป็นแข้งประเภทของดี
ราคาถูก จนผลงานออกมาน่าจับตาอย่างที่สุด
และเชื่อเถอะว่าในปีนี้ “เสือด�ำบูรพา” จะไต่อันดับได้สวยกว่าในปีที่ผ่านมาแน่
หากทุกอย่างเป็นใจ เพราะปราจีนบุรี ยูไนเต็ด รู้ที่จะเล่น และเก็บคะแนนได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ในแต่ละเกม

ดาวยิงฟอร์มร้อน

นาทีนี้คงไม่มีทีมไหนในโซนภาคกลาง และตะวันออกที่ไม่รู้จัก สตีเฟ่น ดอล
ลาห์ ดาวยิงผิวหมึกจากค่าย “นกงูเหล็ก” สระแก้ว เอฟซี ที่ยิงกระจาย 7 นัด 7
ตุง จนกองหลังทีมร่วมโซนต้องพากันขวัญผวา กับความเร็ว และลูกแข็งแกร่งที่
สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในทุกเกมการแข่งขันได้ จนเป็นหนึ่งในขุนพลตัว
หลักที่ “โค้ชโป้ง” ยุทธพงษ์ บุญอ�ำพร พี่ชายแท้ๆ ของกองหลัง “ป้อมปราการ”
คฑาวุฒิ บุญอ�ำพร จะขาดไปเสียมิได้
อีกหนึ่งรายที่เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านอาจไม่ทราบ ส�ำหรับ วินัย ดอนดี
ศูนย์หน้าเบอร์ 9 จากค่าย “มังกรเจ้าเวหา” ปทุมธานี ยูไนเต็ด ที่อาจไม่โด่งดังเท่า
กองหน้าผิวหมึก แต่การจบสกอร์ไม่แตกต่าง ไม่น่าแปลกใจที่ ปทุมธานี มาแบบเสือ
เรือตรีส�ำราญ รุ่งโรจน์ ได้ต�ำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมแบบไม่มีข้อโต้แย้ง
สุ่มจะประคองตัวอยู่ในอันดับ 4 ของตารางคะแนน
ด้วยงบประมาณที่จ�ำกัดจ�ำเขี่ย ไม่มากมายเหมือนทีมร่วมโซนอื่นๆ แต่กุนซือร่างท้วม
รายนี้ก็สามารถเล่นแร่แปรธาตุ ด้วยการเสริมบางส่วนบวกกับแข้งเดิมๆ ปรุงจน
“พยัคฆ์บูรพา” เป็นทีมที่ดีกว่าเดิมได้
อีกทั้งกุนซือรายนี้ยังเลือกใช้เงินกับแข้งนอกเป็น เพราะแต่ละรายแม้ทักษะ
ไม่ได้เอกอุ แต่เข้ากับระบบได้อย่างดี อีกทั้งราคายังถูกจนน่าตกใจ บวกกับจิตวิทยา
กับลูกทีมที่ดี จนลูกทีมสามารถล้มยักษ์ลงมานักต่อนัก หากเรือตรีส�ำราญ รุ่งโรจน์
ยังสามารถดันจน มาบตาพุด นย. ระยอง จบเลกแรกด้วยต�ำแหน่งจ่าฝูงได้ ก็
สมควรที่เราๆ ท่านๆ จะออกมาสดุดีกุนซือรายนี้กันอีกหน
ขอบคุณภาพประกอบ: T.K.O, facebook/page/ปทุมธานี-ยูไนเต็ด,
facebook.com/SakaeoFootballClub, smmonline.net

กุนซือยอดเยี่ยม
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“โค้ชเป็ด” เน้นความฟิต ย�้ำรุกรับต้องดีขึ้น

“โค้ชเป็ด” พงษ์สิริ ยะกัณฐะ ผู้ฝึกสอนสมุทรปราการเอฟซี ออกมาพูดถึง
ความพร้อมของนักเตะ “ป้อมปราการ” หลังทีมช่วงหยุดพักวันสงกรานต์ ยาว 6 วัน โดย
“โค้ชเป็ด” เผยว่าทีมยังต้องปรับจูนให้ลูกทีมความฟิตมากกว่านี้ รวมถึงซ้อมเข้มในเรื่อง
การเข้าท�ำ และสมาธิในเกมรับ ย�้ำหากผู้เล่นในทีมท�ำได้อย่างที่ซ้อมทั้งหมด ผลงานทีมจะดีขึ้น
ตามล�ำดับแน่นอน
“เราเน้นซ้อมเรื่องสภาพร่างกายโดยเน้นเพื่อให้นักกีฬาของเรามีสมรรถภาพดียิ่ง
ขึ้น อีกทั้งปัญหาของเราที่ยังเป็นจุดบกพร่องที่ชัดเจนในแนวรุก จังหวะเข้าท�ำ ในตอนนี้เรา
ก็ต้องเน้นหนักในจังหวะจบสกอร์มากยิ่งขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เราค่อนข้างจะใช้จังหวะกันค่อน
ข้างเปลืองจนเป็นเหตุให้ทีมผลงานออกมาไม่ดีอย่างที่เห็น”
“อีกทั้งบ่อยครั้งที่เรามักมาตกม้าตายง่ายๆ จากจังหวะสวนกลับของคู่แข่ง ที่
แนวรับเรามักผิดพลาดสมาธิหลุดกันง่ายๆ จนเป็นเหตุให้ต้องเสียประตูเป็นประจ�ำ เราจึงต้อง
เน้นการซ้อมตั้งรับ รวมถึงย�้ำให้นักเตะมีสมาธิในการเล่นเกมรับกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากนักเตะ
สามารถแก้โจทย์เหล่านี้ได้เชื่อว่าทีมจะท�ำผลงานได้ดีขึ้นแน่นอน” ผู้ฝึกสอนป้อมปราการ ร่าย
ยาว
ปัจจุบันผลงาน “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ยังไม่สู้ดีนัก กับเป้าหมาย
ที่วางไว้ว่าจะกลับไปแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก ให้ได้ในปีนี้ แต่ทว่าผลงานทีมยังดูค่อนข้าง
ห่างไกล รั้งในอันดับโซนท้ายตารางอยู่ในเวลานี้

"ผจก.แหม่ม" ใจป�้ำอัดฉีดครึ่งแสน
ควันหลงจากเกมในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา
“ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี เปิดสนามกีฬาเทศบาลต�ำบล
แหลมฟ้าผ่า เอาชนะ “หนุมานชนะศึก” กบินทร์บุรี ยูไนเต็ดไป 2-1
ซึ่งชัยชนะในนัดนี้เป็นการประเดิมคว้าชัยนัดแรกในฤดูกาล 2014
ของทีมสมุทรปราการเอฟซี อีกด้วย ท�ำให้ “ผจก.แหม่ม” จิตลดา
สิทธิเลิศจรรยา ผู้จัดการทีมสมุทรปราการเอฟซี จัดการตบรางวัล
มอบเงินอัดฉีดจ�ำนวน 4 หมื่นบาท (ประตูละ 20,000 บาท) เพื่อเป็น
ขวัญก�ำลังใจให้กับความพยายามของเหล่านักเตะ “ป้อมปราการ”
ทุกคน ที่มุ่งมั่นจนทีมคว้า 3 แต้มส�ำคัญมาได้
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แบ็กซ้าย "ป้อมปราการ"
ช�้ำเข่าบิดปิดเทอมยาว

พรรษา รอดอินทร์ แบ็กซ้ายสมุทรปราการเอฟซี ถึงคราว
ซวยสุดขีด หลังได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม บริเวณหัวเข่า หลัง
เข้ารับการเข้าตรวจสแกนอาการเจ็บกับทางแพทย์ ถึงกับผงะเมื่อ
อาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงกว่าที่คาดเนื่องมีการบิดบริเวณหัวเข่า
และอาจรุนแรงถึงขั้นเอ็นฉีก
ท�ำให้เป็นที่แน่นอนว่า แบ็กซ้ายรายนี้จะชวดลงสนามให้สมุทรปราการ
เอฟซี อย่างน้อยๆ ราว 3 เดือน หรือพูดง่ายๆ คือเลกแรก พรรษา
รอดอินทร์ จะไม่สามารถช่วยสังกัดได้อย่างแน่นอน

หลังจากที่สมุทรปราการเอฟซี

มีการจับมือเปิดโรงเรียนลูกหนัง
ร่วมกันกับ “โค้ชหมี” สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ อดีตนักเตะทีมชาติไทย ในชื่อ “สมุทร
ปราการเอฟซี อะคาเดมี่” ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากน้องๆ เยาวชน
และบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการเห็นบุตรหลานได้ลงวิ่งเตะลูกบอลตามฝัน ซึ่ง
ปัจจุบันมีน้องๆ เยาวชน ช่วงอายุ 7-15 ปี อยู่ในโครงการร่วม 50 ชีวิต ที่มา
ร่วมฝึกสอนกับสมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ ณ สนามฟุตบอลหญ้าจริง ที่
เดอะ ไพรมารี่ ฟุตบอลฟิลด์ บางนา
น้องๆ ในโครงการจะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อต่อยอด
พัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยทีมงาน “โค้ชหมี” สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ อดีตนักเตะ
ทีมชาติไทย ประธานฝ่ายเทคนิกสมุทรปราการเอฟซี ที่ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้
ฝึกสอน สโมสรฟุตบอลราชนาวี ทีมในระดับยามาฮ่าลีก 1 ที่พร้อมมาถ่ายทอด

บนพื้นที่สนามหญ้าจริงขนาดมาตรฐาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ครบครัน เพื่อให้
น้องๆ เยาวชน ได้ฝึกปรือ และพัฒนาฝีเท้ากันอย่างเต็มที่
ส�ำหรับผู้ปกครองท่านไหนสนใจให้บุตรหลานท่าน มาร่วมฝึกฝน
ทักษะฟุตบอลกับเรา สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ สามารถสมัครได้ด้วยตัว
เองที่ เดอะ ไพรมารี่ ฟุตบอล ฟิลล์ (เข้าจากถนนบางนา-ตราด บริเวณ กม.
8 (ปากซอยโลตัส บางนา ตรงข้ามศูนย์การค้าเมกะบางนา เข้าซอย มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง 2 ประมาณ 500 เมตร สนามฟุตบอลอยู่ซ้ายมือ ตรงข้ามศูนย์
ประมูลรถเกียรตินาคิน)
คุณสมบัติน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอายุ 7-15 ปี เพียงเตรียม
เอกสารการสมัคร ส�ำเนาสูติบัตร หรือ ส�ำเนาบัตรประชาชน จ�ำนวน 1 ชุด และ
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูปพร้อมค่าสมัครแรกเข้า
2,000 บาท รับชุดฝึกซ้อม 1 ชุด เดือนต่อไป 1,500 บาท

ประสบการณ์กันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้องๆ ทุกคนได้ซึมซับศาสตร์เชิงลูกหนัง
กันอย่างเต็มที่
เรียกว่านอกจากจะได้ความรู้จากทีมงานมืออาชีพอย่างใกล้ชิดแล้ว
น้องๆ ยังได้ใช้เวลาว่างไปกับการออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างมิตรภาพในกลุ่มน้องๆ ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันอีกด้วย
สมุทรปราการเอฟซี อะคาเดมี่ ฝึกสอนสัปดาห์ละ 4 วัน (วันอังคาร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.samutprakanfc.
กับ วันพฤหัสบดี สอนในเวลา 17:30 น. – 19:30น. และวันเสาร์ กับ วัน com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. (คุณอาร์ท)081-5566-111, (คุณป๊อป)
อาทิตย์ สอนในเวลา 9:30 น.– 11:30 น.) ณ เดอะ ไพรมารี่ ฟุตบอล ฟิลล์ 080-0894-222, (คุณตี๋) 090-4100-772
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำ�เดือนเมษายน 2557 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี
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เสวนา
ด.2
ลีกแห่งอนาคตคึกคัก

“บังยี” วรวี มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ วิมล กาญ
จนะ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภค ดิวิชั่น 2 น�ำทีมผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมถึงตัวแทนสโมสรลีกดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพ และภาคกลาง, ภาคกลาง และตะวัน
ออก, ภาคกลาง และตะวันตก ร่วมเสวนาทิศทางลีกในอนาคต ณ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน
ในที่ประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายทั้งการที่ “บังยี” ออกโรงยัน
สมาคมพร้อมจัดงบสนับสนุนให้ทีมละ 1 ล้านบาท ทั้ง 83 ทีมทั่วประเทศ และใน
อนาคตพร้อมผลักดันในส่วนงบประมาณเข้ามาสนับสนุนทีมต่างๆ ให้ได้ถึงทีมละ
5 ล้านบาท อีกทั้งยังมีแนวคิดเตรียมจัดตั้งสมาคมคมฯ ทุกศูนย์ และแนะน�ำอบรม
กลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้สโมสรฯ
ด้าน “บิ๊กเหม็น” ไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ชี้ลีกภูมิภาคยังต้องปรับปรุงเรื่องคุณภาพ ทั้งในส่วนของสโมสรฯ
ที่หากทีมไหนไม่มีคุณภาพก็จ�ำเป็นที่จะต้องคัดออก และก�ำหนดกฎเกณฑ์ลงไปให้
ชัดเจนไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในส่วนผู้ตัดสินก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อไป
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ขณะที่ “บิ๊กเษม” เกษม จริยวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการทีมชาติไทย มีไอเดียทุ่ม
1.8 แสนบาทเฟ้นหากองหลังช้างเผือกจากลีกภูมิภาคทั้ง 6 ศูนย์ รับเงินพร้อมโล่
รางวัล และโอกาสในการก้าวสู่ทีมชาติไทย หลังจากที่ผ่านมาวงการฟุตบอลไทยเน้น
ให้ความส�ำคัญกับกองหน้า และกองกลาง อีกทั้งยังเป็นแนวทางการสร้างสายเลือด
ใหม่ป้อนสู่ทีมชาติในอนาคต
หลังจากนั้น นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพ และ
กีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นมาอธิบายเรื่องหมวดหมู่ พรบ.กีฬา ที่จะมา
ควบคุม และดูแลแต่ละสโมสรฯ ให้อยู่ในกฎระเบียบยิ่งขึ้น โดยเน้นหนักไปที่บทลงโทษ
การล้มกีฬา
ในช่วงท้ายการเสวนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อสงสัย
บรรดาตัวแทนแต่ละสโมสรที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงาน และบริหารจัดการ ฟุตซอล
ไทยแลนด์ลีก 2014 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน โดยมี “บังยี”
วรวี มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน, นายองอาจ
ก่อสินค้า ที่ปรึกษา, นายสมชาย กรุสวนสมบัติ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบถึงการเข้ามาของ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ำกัด
(มหาชน) กับการจัดการแข่งขันในปีแรก หลังจากผ่านมาครึ่งฤดูกาล ได้เห็นสโมสร
ต่างๆ ตามหลักสหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) เพื่อก้าวสู่สโมสรอาชีพ ทั้งนี้
สถิติชี้วัดว่า การแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลปัจจุบัน ได้รับความนิยม
กว่าครั้งที่ผ่านๆ มา
โดยมีการแต่งตั้ง “บิ๊กออย” พูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬา
จังหวัดสมุทรปราการ ที่คร�่ำหวอดในวงการฟุตซอลเมืองปากน�้ำมาอย่างยาวนาน
พร้อมด้วย “จ่าแฉ่ง” คอลัมนิสต์กีฬาอาวุโสจากไทยรัฐ ขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งคณะ
กรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งตั้งสื่อมวลชนสายกีฬาจ�ำนวนมากเข้ามาร่วมดูแล
ด้วย
ด้านนายวิฑุร นิรันตราย นายใหญ่ค่าย SMM มั่นใจอีก 5 ปีฟุตซอล
ลีกบูมไม่แพ้ฟุตบอลแน่ และในปีหน้าจะมีการแข่งขัน ดิวิชั่น 1 รองรับทีมตกชั้น ด้าน
“บังยี” ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานฟุตซอลฟีฟ่า เตรียมแนวทางพาทีมฟุตซอลไทย
ไปดูฟุตซอลโลก 2016 ที่โคลัมเบีย
นายวรวี มะกูดี กล่าวว่า “ถือว่าฟุตซอลลีกในปีนี้เดินมาถูกทาง มีการ
พัฒนาขึ้นตามล�ำดับ เชื่อว่าอนาคตฟุตซอลลีกจะเป็นมืออาชีพในอีกไม่ช้า ส่วนทีม
ชาติยังมองว่าไทยมีดีพอที่จะเป็นที่ 1 เอเชีย”

ด้านนายองอาจ ก่อสินค้า กล่าวว่า “จากที่ได้ติดตามดูฟุตซอลลีก มีการ
พัฒนาขึ้น มีระบบเหย้า-เยือน มีการเก็บค่าบัตรผ่านประตู และผู้ชมที่ติดตามให้ความ
สนใจไม่น้อย”

ส่วนนายพูลผล อัศวเหม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเผย “ใน
ฤดูกาลหน้าเราต้องจัดการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่ขึ้น และมั้นใจว่าจะท�ำได้ดีแน่”
ขณะที่ นายสมชาย กรุสวนสมบัติ เสริมว่า “จากสถิติแฟนคลับแต่ละสโมสรชี้ให้เห็น
ว่า ฟุตซอลลีกพัฒนาขึ้น และเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการจัดการแข่งขันใน 12 นัดที่ผ่านมา ภาพ
รวมถือว่าได้รับความส�ำเร็จที่น่าพอใจ พร้อมกับกล่าวชม ภูเก็ต ยูไนเต็ด ที่สามารถ
ท�ำให้แฟนกีฬาติดตามเข้ามาชมเกมในสนามได้อย่างมากมาย และชมทีมชลบุรี บลูเวฟ
ที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมจนก้าวไปเป็นแชมป์ฟุตซอลสโมสร เอเชีย ที่ไม่เคย
มีสโมสรไหนในเมืองไทยเคยท�ำได้มาก่อน
ขอบคุณ สยามกีฬาและ futsaltpl.com
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จากเด็กหนุ่มในอ�ำเภอบางปลา

จังหวัดสมุทรปราการ ผู้
ใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพ วิ่งไล่หวดเจ้าลูกหนังกลมๆ จน
มีวันนี้ กว่า 10 สโมสรฯ ที่ “จิ๊บ” สมเจตน์ เกษารัตน์
โลดแล่นบนเส้นทางสายลูกหนัง จนสังกัดปัจจุบันกับการรับ
หน้าที่ส�ำคัญในฐานะ “กัปตัน” ทีมบ้านเกิด “ป้อมปราการ”
สมุทรปราการเอฟซี หนึ่งในแข้งรายแรกๆ ที่ “ป๋าตุ้ย”
พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย เลือกเสริมเข้าสู่ทีม อีก
ทั้ง “ป๋า” ยังผลักดันบทบาทส�ำคัญในฐานะกัปตันทีม พร้อม
มอบเสื้อหมายเลข 6 ของอดีตต�ำนานกัปตันทีม พงษ์สิริ
ยะกัณฐะ ที่เลิกใช้ไป 2 ฤดูกาล ให้กับกองกลางมาดผู้น�ำราย

นี้
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ด้วย
ย้อนกลับไปในวัยเด็กของ “จิ๊บ” เริ่มฉายแววโดดเด่น โดยลงเล่นฟุตบอลให้กับ
ราชวินิตบางแก้ว โดยเป็นขุนพลตัวหลักที่อาจารย์สกล จะขาดไม่ได้ ก่อนช่วง ม.ปลายจะ
มาอยู่กับเทพศิรินทร์ โดยการคุมทีมของพี่หนู ในชุดแชมป์จตุรมิตร ปี พ.ศ.2540
หลังฉายแววเด่นในวัยเยาว์ก็ผลักดันแข้งร่างเล็กสู่การติดธงนักเรียนไทย
ไปแข่งขันที่
เกาหลีใต้ในปี 2541 ในครานั้นทีมนักเรียนไทยจัดการคว้าแชมป์ได้เสียด้วย รวมถึงการขึ้น
ชั้นสู่เยาวชนทีมชาติไทย ในรุ่น 19 ปีในเวลาไล่เลี่ยกัน
ด้วยความสามารถที่ชวนจับตา ไม่นานนัก สมเจตน์ ก็ก้าวไปสู่การเตะฟุตบอลอาชีพ
อย่างเต็มตัวกับสังกัดโรงงานยาสูบ ในวัยไม่ถึง 20 ปี
ในเวลาต่อมา กองกลางร่างเล็กก็ย้ายสังกัด โดยเข้ามาอยู่กับทีมธนาคารกรุงไทย โดยเป็นหนึ่ง
ในขุนพล “นกวายุภักษ์” ชุดไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในปี 51 ที่คว้าแชมป์ถ้วย ก ได้สิทธิไปร่วมแข่งขัน
ในศึกเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก โดย สมเจตน์ เกษารัตน์ เป็นหนึ่งในขุนพลที่ได้ร่วมลงโม่แข้งในศึกใหญ่
ระดับทวีปกับเค้าด้วย
หลังจากนั้น สมเจตน์ ก็เดินทางค้าแข้งกับอีกมากมายหลายสโมสร ตั้งแต่ทีมในระดับไทยลีก ดิวิชั่น 1 ไป
จนถึง ดิวิชั่น 2 ทั้ง องค์การโทรศัพท์, ทีทีเอ็ม, ปตท. ระยอง, การท่าเรือ, พิษณุโลก ทีเอสวาย, ตรัง เอฟ
ซี, ศุลกากร ยูไนเต็ด และกระบี่ เอฟซี บนเส้นทางสายลูกหนังอาชีพ
จนปัจจุบันกับ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี สโมสรฟุตบอลบ้านเกิดที่หากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ
กัปตันทีมรายนี้ก็พร้อมเดินน�ำหน้าลูกทีมลงสู่สนาม พร้อมเป็นก�ำลังหลักในแดนกลางทัพฟ้า-ขาว
เรียกว่านับตั้งแต่มาสวมเสื้อ “ป้อมปราการ” เจ้าตัวในวัย 33 ปีก็สู้อย่างเต็มที่ยามที่ได้ลงสนาม เรียก
ว่าได้ใจแฟนๆ ไปแบบเต็มๆ ทั้งในด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ บุคลิกภาพ และความเป็นผู้น�ำที่หาได้จากกองกลางรายนี้ กับ
ประสบการณ์ที่ผ่านการลงเล่นฟุตบอลอาชีพร่วม 15 ปี ตกผลึกเป็นคุณภาพของเกมในแดนกลาง “ป้อมปราการ”
ผู้มาสานงานต่อจากต�ำนานคนก่อน
โดยกัปตันได้กล่าวสั้นๆ ถึงแฟนบอลเลือดฟ้า-ขาว ว่า “ผมขอท�ำหน้าที่ของผมให้เต็มที่ และจะพยายามพาพวกคุณ
ไปดิวิชั่น 1 ให้ได้” และนี่คือค�ำมั่นทิ้งท้ายของ สมเจตน์ เกษารัตน์ กัปตันทีมสมุทรปราการเอฟซี
หนังสือพิมพ์ฟุตบอลปราการ / *** ISSUE 28 APRIL 2014
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สมุทรปราการเอฟซี 2-1 กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด

สนาม: เทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
หลังรอชัยชนะมายาวนานถึง 6 นัดในที่สุด “ป้อมปราการ” ก็สามารถเก็บ 3 แต้มเต็ม
ได้ส�ำเร็จเอาในนัดนี้ แม้จะเป็นเกมที่ยากไม่น้อยก็ตาม แต่สุดท้ายด้วยสปิริตของเหล่านักเตะ รวม
ถึงแฟนบอลเลือดฟ้า-ขาว ที่กู่ร้องเชียร์แบบไม่หยุด แม้สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าหนักไปที่ความ
กดดันก็ตาม
รูปเกมในแมตซ์นั้นเป็น สมุทรปราการเอฟซี รุกเข้าใส่ กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด ทีมเยือน
ตั้งแต่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขัน แม้โอกาสเข้าท�ำมากมายในเกมนี้แต่เหล่าพ่อค้าแข้ง
“ป้อมปราการ” กลับยิงทิ้งยิงขว้างกันไปเองมากมาย แล้วรูปเกมที่แสนอึดอัดของทางฝั่งเจ้า
บ้านก็คลายตัวลง ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก เมื่อ เอดู ครอสบอลจากข้างเข้ากลางให้ สันต์ ตันกุล
เซนเตอร์ฮาร์ฟ ที่หนุนสูงขึ้นมาช่วยเกมรุก พุ่งโหม่งจ่อๆ เข้าไป เรียกว่าประตูน�ำมาแบบถูกที่ถูก
เวลาจริงๆ
ทว่าก็เหมือนเป็นดาบสองคมที่เมื่อหลังน�ำไปแล้วรูปเกมในครึ่งหลังเจ้าบ้านดูผ่อน
เกมรุกที่บุกเข้าใส่อย่างหนักในช่วง 45 นาทีแรกลงแบบชัดเจน และกลับเป็น กบินทร์บุรี ยูไนเต็ด
ที่มีจังหวะบุกขึ้นมาลุ้นประตูตีเสมอบ่อยครั้ง จนในที่สุดความพยายามของทีมเยือนก็มาส�ำเร็จ
เอาจนได้ จากการท�ำประตูของ อาซู กองหน้าลมกรดชาวกาฬทวีปของ “หนุมานชนะศึก” ในนาที
ที่ 63
ประตูตีเสมอนี้เรียกได้ว่าเป็นการตบหน้าเจ้าบ้านแบบฉาดใหญ่ให้ตื่นมาสู่เกมอีกครั้ง
โดย “ป๋าตุ้ย” ไม่รอช้าจัดการปรับทัพสู้ทันที โดยงัดทุกอาวุธในแนวรุกลงสนามแบบครบองค์
ด้วยความพิเศษของเกมในวันนั้นที่แรงเชียร์ของเหล่าสาวกเลือดฟ้า-ขาวดังไม่หยุด ทั้งที่มากัน
ไม่มาก บวกกับสถานการณ์ในสนามไม่สู้ดี ส่งผลให้พลังขับเคลื่อนในสนามตามมาแบบน่าเหลือ
เชื่อ

นักเตะเจ้าบ้านรุกเข้าใส่ทีมเยือนแบบไม่หยุดยั้งจนความพยายามมาส�ำเร็จเอาในช่วง 5
นาทีท้ายจากการครอสของเจษฎาภรไปที่หน้าประตู จังหวะนี้เหมือนจะมีโชคนิดๆ เมื่อกองหลัง
ทีมเยือนสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าไปเอง และเป็นประตูชัยให้ สมุทรปราการเอฟซี คว้าชัยนัดแรก
ของฤดูกาล 2014 ได้เสียที นับเป็นชัยชนะที่แม้อาจไม่ขาดลอย แต่ในเวลานี้ขอแค่ “ชนะ” ไว้ก่อน
เพื่อเรียกขวัญก�ำลังใจสู่ทีมอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่โซนบนของตารางต่อไป

สมุทรปราการเอฟซี 2-0 ทีจี ระยอง

สนาม: เทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า
แล้วในที่สุดสาวกปราการก็ได้เฮแบบ 2 นัดซ้อนๆ ให้ชื่นฉ�่ำหัวใจกันไป จากชัยชนะที่มี
เหนือทีมเยือน ทีจี ระยอง ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน และเป็นอีกหนึ่งนิมิตรหมายอันดี
ให้กับ “ป้อมปราการ” มุ่งมั่นในการเก็บชัยต่อเนื่องชอตต่อชอตสู่หัวตารางคะแนนต่อไป
รูปเกมเป็นสมุทรปราการเอฟซี เป็นต่อค่อนข้างมาก รุกเข้าใส่ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ช่วงต้นเกม จนนาทีที่ 31 สาวกป้อมปราการ ก็ได้เฮกันทั้งสนามจากจังหวะ เอดู กระฉากขึ้น
มาริมเส้นด้านขวา ก่อนปาดบอลเรียดเข้ากลางให้ ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์ ตัวรุกป้อม
ปราการ ที่สอดทะลุแนวรับทีจี ระยอง เข้าไปยิงจ่อๆ เข้าไปไม่เหลือ สมุทรปราการเอฟซี น�ำ 1-0
เป็นทีจี ระยอง ที่แทบไม่มีโอกาสส่องประตูได้ลุ้นบ้างในช่วงท้ายครึ่งแรกจากจังหวะฟรีคิก
นรินทร์ ศรีคุ้ม ยิงบอลข้ามก�ำแพงเข้ามาตรงตัว กิตติ แต่นายทวารปราการรับบอลไม่อยู่บอล
กระฉอกออกมา เป็นกองหน้าทีจี ระยอง ปรี่มาซ�้ำจ่อๆ แต่บอลหลุดเสาออกไป ก่อนหมดเวลา
การแข่งขันในครึ่งแรก สมุทรปราการเอฟซี น�ำ 1-0
มาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังเป็น สมุทรปราการเอฟซี ที่ยังเดินหน้าเข้าใส่และพัง
ประตูหนีห่างได้ส�ำเร็จ จากฝีเท้าของ บัวเต็ง
แถมเจ้าบ้านยังเกือบบวกสกอร์เพิ่มได้อีกในจังหวะที่ เอดู รับบอลบริเวณกรอบ
โทษ ก่อนใจกว้างไหลต่อให้ ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์ ที่ยืนโล่งๆ ยิงแบบเต็มข้อ แต่บอลเจ้า
กรรมดันไปชนเสาแบบแคนนอน 2 เสา เรียกว่าพลาดการท�ำประตูหนีห่างไปอย่างน่าเสียดาย
หลังจากนั้นดูเหมือน “ป้อมปราการ” เพลาเกมรุกลงอย่างชัดเจน และเป็นฝั่งทีมเยือน ที่มี
โอกาสบุกเข้าใส่เป็นระลอก แต่ก็แทบไม่เห็นจังหวะแบบจะแจ้ง
ด้วยชั้นบอลที่นักเตะสมุทรปราการเอฟซี ดูข่มทีมเยือนแบบชัดเจนสามารถเอาตัว
รอดในจังหวะขับคันได้แทบทุกครั้ง ก่อนจบเกมไปด้วยชัยชนะแบบไม่ล�ำบากด้วยสกอร์ 2-0 และ
เป็นชัยชนะ 2 นัดติดต่อกันของ “ป้อมปราการ” ซึ่งอันดับในขณะนี้เราขึ้นมาอยู่ในอันดับเลขตัว
เดียวได้แล้วด้วย
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ส่องลีก

D2
“บิ๊กเก่ง” ชนะวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการทีมฉะเชิงเทรา เอฟซี ยันไฟสนามติดตั้งเสร็จ
“บิ๊กเก่ง” ชนะวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการทีมฉะเชิงเทรา เอฟซี ยันไฟ
สนามติดตั้งเสร็จทันใช้งานในช่วงปลายเลกแรก พร้อมเตรียมปรับเวลาเตะ
เกมเหย้า
โดย ผู้จัดการทีม “ปลากัดนักสู้” เผยว่า "หลังจากที่เราได้ท�ำการ ติด
ตั้งไฟส่องสว่างสนามแบบมาตรฐานในช่วงที่จะเปิดฤดูกาลที่ผ่านมา โดยมี
ความสว่าง 850 ลักซ์ ซึ่งการด�ำเนินก่อสร้างนั้นต้องบอกว่าคืบหน้าไปมากเเล้ว
คาดว่าน่าจะเสร็จใช้งานได้ ในช่วงปลายแลกแรกนี้ และเราก็จะปรับเปลี่ยน
เวลาลงสนามแข่งขันจากเวลา 16.00 น. ไปเป็นเวลา 18.00 น. อย่างแน่นอน"
ขอบคุณข่าว และภาพ: tl.smmonline.net
“บิ๊กรินทร์” วารินทร์ ทวีกันย์ ผจก. ลูกอีสาน เอฟซี กระตุ้นลูกทีม
“บิ๊กรินทร์” วารินทร์ ทวีกันย์ ผู้จัดการทีม ลูกอีสาน เอฟซี ออกมากระตุ้นลูกทีมให้
รวมใจกันสู้อย่างเต็มที่เพื่อหนีบ๊วยของโซนภาคกลาง และตะวันออกให้ ได้ หลัง "พญานาคิน" ลูก
อีสาน เอฟซี ท�ำผลงานสุดบู่ด้วยสถิติลงสนาม 7 นัด ชนะ 1 และแพ้ ไปถึง 6 นัด เก็บได้เพียง 3
แต้มรั้งบ๊วยของตารางลีกดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และตะวันออก อยู่ ในเวลานี้
โดยผู้จัดการทีมลูกอีสาน เอฟซี เผย "ก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนบอลของเราด้วยที่ผล
งานออกมาไม่ดีนักในช่วงแรกแต่ผมได้กระตุ้นนักเตะไปแล้วว่าให้รวมใจกันสู้อย่างเต็มที่เพื่อหนี
บ๊วยของตารางให้ ได้ บางนัดทีมเราเล่นกันได้ดีแต่ ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้อย่างไรก็ตามหากนัก
เตะเราสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นผลงานก็น่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอน"
ข่าว: tl.smmonline.net ภาพ: www.lookesanfc.co.th

เพื่อชาติ !!! ระยอง เอฟซี ปล่อยตัวนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อชาติ ผู้จัดการทีมระยอง เอฟซี ปล่อยตัวนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของทีมไปช่วย
ฟุตซอลทีมชาติไทย ก่อนเตรียมตัวสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 13 ที่ประเทศเวียดนาม
หลังที่ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย มีก�ำหนดเดินทางรายงานตัวซ้อมวันที่ 16 เม.ย ที่ผ่านมา เพื่อ
เตรียมเก็บตัวสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 13 ที่ประเทศเวียดนาม
“สจ.ดุลย์” กล่าวว่า "ผมตัดสินใจส่งตัว อภิชาติ สืบธัมมา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของ
ทีมไปช่วย ฟุตซอลทีมชาติไทย เพราะต้องการสนับสนุนให้ทีมชาติไทยก้าวไปสู่ความส�ำเร็จการ
ได้มีส่วนร่วมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากส่วนจะกระทบต่อทีมเราไหมนั้นไม่ ใช่ปัญหาเพราะเรา
ได้เตรียมคนที่มาท�ำหน้าที่แทนแล้วประเทศชาติต้องมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล หรือ ฟุตบอล
หากสโมสรระยอง เอฟซี สามารถช่วยเหลืออะไรได้เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นกัน"
ขอบคุณข่าว และภาพ: tl.smmonline.net
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"อัตนัน" ห้องเครื่องชาวกาน่า
เร้าเป้าหมายทีมอยู่ที่รอบ ชปล.
อัตนันมิดฟิลด์ห้องเครื่องชาวกาน่า เร้า
เป้าหมายทีมอยู่ที่รอบ ชปล. โดยห้องเครื่องก�ำลัง
หลัก “เสือด�ำบูรพา” ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด เผย “ผม
ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีกว่านี้ โค้ชสอนให้ผมให้ โชว์ฟอร์ม
ออกมาเวลาลงเล่นเพื่อที่จะได้เป็นหัวเรือ ไม่ ใช่หาง
เสือ ผมต้องพาทีมให้ ไปถึงรอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้
ได้” พร้อมกันนี้ดาวเตะผิวสี ยังได้กล่าวถึงแฟนคลับ
ปราจีนบุรี ยูไนเต็ด ด้วยว่า “แฟนบอลปราจีนเป็น
คนคอยซัพพอร์ตเชียร์ทีมเป็นอย่างดี และเชียร์ด้วย
หัวใจ"
อัตนัน เป็นหนึ่งในกองกลางคนส�ำคัญ
ที่ทีมปราจีนบุรี ยูไนเต็ด ที่พาทีมบินสูงในตอนนี้
โดยลงแข่งไปแล้ว 7 นัด ชนะ 3 เสมอ 4 เก็บได้ 13
คะแนน รั้งอันดับ 3 ของตาราง ท�ำสถิติยังไม่แพ้ ใคร
เป็นทีมเดียวในลีกอยู่ ในขณะนี้ด้วย
ขอบคุณข่าว: supersubthailand.com
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โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และตะวันออก ปี 57 ของ “ป้อมปราการ” สมุทรปราการเอฟซี ในช่วงโค้งสุดท้ายครึ่งเลกแรก
เราต้องเยือน เหย้า สลับกันไป 4 นัด โดยจะต้องลงแข่งขันในวันเสาร์ทั้งหมด ไล่เรียงกันไป พานทอง เอฟซี (ย), นครนายก เอฟซี (ห), จันทบุรี เอฟซี (ย) และส่งท้าย
ปลายเดือนกับ ลูกอีสาน เอฟซี (ห) ความน่าจะเป็นในแต่แมตซ์ช่วงเดือนพฤษภาคมจะออกมาเป็นอย่างไรติดตามได้ที่พรีวิวบรรทัดต่อไปได้เลย

DATE: 3 MAY 2014
Division 2
พานทอง เอฟซี-สมุทรปราการเอฟซี
แข่งขันที่: สนามสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี เวลา: 16:00 น.
เดินทางไปจังหวัดชลบุรี พบกับ พานทอง เอฟซี ทีมน้องเล็กจังหวัด
ชลบุรี ที่ผลงานในปีนี้ก็ยังไม่สู้ดีนัก โดยเฉพาะยามลงเล่นในรังตัวเอง ไม่เคยเก็บ
แต้มให้แฟนคลับได้ชื่นใจสักหน ลงสนาม 4 ครั้ง แพ้ทั้งหมด ด้านสมุทรปราการเอฟ
ซี ยามออกไปเยือนผลงานก็บู่พอกัน แพ้รวดทั้งหมด
ทั้งสองทีมจมอยู่โซนท้ายตาราง คงเป็นอีกนัดที่ทั้งคู่ต้องสู้ยิบตาเพื่อเก็บ
คะแนนกันต่อไป คาดว่าหลังจบเกมนัดนี้ลงทั้งสองทีมน่าจะแบ่งกันไปคนละ 1 คะแนน
เพราะโอกาสออกหน้าเสมอมีสูงเหลือเกิน

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม

•
สมุทรปราการเอฟซี กับ พานทอง เอฟซี เคยพบกันทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกัน
โดยเกิดขึ้นในฤดูกาล 2013 ทั้งหมด ทั้งสองทีมท�ำผลงานชนะบ้านใครบ้านมัน ไปคนละครั้ง
โดยครั้งล่าสุด สมุทรปราการเอฟซี เปิดบ้านเอาชนะพานทอง เอฟซี ไป 2-1

DATE: 17 MAY 2014
Division 2
จันทบุรี เอฟซี-สมุทรปราการเอฟซี
แข่งขันที่: สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เวลา: 16:00 น.
โปรแกรมช่วงกลางเดือน พ.ค. เราต้องบุกไปเยือน “กระทิงป่า” จันทบุรี
เอฟซี ทีมอันดับ 4 จากฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ลูกทีมของอาจารย์ปัญญา การ
เจริญ ดูจะฟอร์มถอยไปเยอะจากปีที่แล้ว ยามลงเล่นยากจะคาดเดาผลการแข่งขัน
ชนะ เสมอ แพ้ เกิดขึ้นได้ในทุกๆ นัด เรียกว่ายังควานหาฟอร์มที่สม�่ำเสมอไม่เจอ
แน่นอนว่าการบุกไปเยือน “กระทิงป่า” นับเป็นงานสุดหินของ “ป๋าตุ้ย”
พ.ต.ท.ดร.วีระพล วงษ์สาตรสาย และลูกทีม ประจ�ำเดือนนี้ก็ว่าได้ ด้วยสถานการณ์
ที่กระท่อนกระแท่นพอกัน ท�ำให้เป็นไปได้ว่าไม่ใครก็ใครที่ต้องพบความผิดหวัง

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม

•
สมุทรปราการเอฟซี พบกับ จันทบุรี เอฟซี มาทั้งหมด 2 นัดด้วยกัน โดย
ทั้งหมดเกิดขึ้นในฤดูกาล 2013 ซึ่งทั้งสองทีมผลัดกันแพ้ชนะไปคนละหน ครั้งล่าสุดที่พบ
กันเกิดขึ้นที่บ้านจันทบุรี ผลทีมเยือนบุกมาควัก 3 แต้มกลับถิ่น

DATE: 10 MAY 2014
Division 2
สมุทรปราการเอฟซี -นครนายก เอฟซี
แข่งขันที่: สนามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า เวลา: 16:00 น.
หนึ่งเกมหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม “ป้อมปราการ” เปิดแหลมฟ้าผ่ารับ
“นักรบขุนด่าน” ทีมลูกเมืองทองฯ แม้ในฤดูกาลที่ 2 ที่ “เสี่ยเป้” ส่งนักกีฬา และทีม
สตาฟฟ์จากยานแม่ลงมาลีกรากหญ้าในปีนี้จะดูไม่ร้อนแรงดั่งปีแรก แต่ด้วยคุณภาพ
ระดับเมืองทองฯ ก็สามารถสร้างสรรค์ให้ นครนายก เอฟซี อยู่ในโซนบนของ
ตารางคะแนน
คาดว่าเกมนัดนี้เป็นเกมที่สนุกแน่ ที่ส�ำคัญนับตั้งแต่ “เสี่ยเป้” มาอุ้มทีมบ้าน
เกิด เรายังไม่มีปัญญาเอาชนะ อดีตลูกไล่ทีมนี้ได้อีกเลย คงต้องลุ้นกันว่าในยุคเก๋าๆ
“ป้อมปราการ” จะยัดเยียดความปราชัยแก่เด็กกิเลนได้หรือไม่

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม

•
สมุทรปราการเอฟซี พบกับ นครนายก เอฟซี มาตั้งแต่ปี 2009 โดยลงสนาม
แข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง ออกมาสุดคู่คี่ สมุทรปราการเอฟซี ชนะ 4 ครั้ง เสมอ 2
ครั้ง และนครนายก เอฟซี ชนะ 4 ครั้ง โดยหนหลังสุดที่ทั้งสองทีมพบกันเกิดขึ้นในฤดูกาล
ที่ผ่านมา ผลสมุทรปราการเอฟซี เปิดบ้านพ่ายคารัง 0-1

DATE: 24 MAY 2014
Division 2
สมุทรปราการเอฟซี -ลูกอีสาน เอฟซี
แข่งขันที่: สนามกีฬาเทศบาลต�ำบลแหลมฟ้าผ่า เวลา: 16:00 น.
ส่งท้ายปลายเดือนพบกับ ลูกอีสาน เอฟซี อดีตทีมลูกอินทรีเพื่อน
ต�ำรวจ และเจ้าของแชมป์ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคกลาง และตะวันออก ปีล่าสุด
ที่ในปีนี้เปลี่ยนสถานะจากทีมหัวแถว เป็นทีมท้ายตาราง อย่างรวดเร็ว หลังโดนเพื่อน
ต�ำรวจทิ้งไป
ความน่าจะเป็นในเกมน่าจะออกมาเป็นสมุทรปราการเอฟซี ที่เก๋า และแกร่งใน
บ้าน บดเอาชนะลูกอีสาน ที่ไม่เหลือฟอร์มแชมป์ ไปได้ไม่ล�ำบาก แม้สถิติที่พบกันในปี
ที่ผ่านมาเราจะแพ้รวดก็ตาม

เกร็ดควรรู้ก่อนเกม

•
สมุทรปราการเอฟซี พบ ลูกอีสาน เอฟซี มาทั้งหมด 3 ครั้ง เกิดขึ้นในปี 2013
ทั้งหมด โดยเป็นเกมลีก 2 นัด บอลถ้วยอีก 1 นัดด้วยกัน และเป็นลูกอีสาน ที่ข่มมิดเก็บ
ชัยชนะได้ 3 หนติดต่อกัน
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำ�เดือนเมษายน 2557 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี
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ตอน... อากาศมันร้อน
สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เดือนเมษาก็ก�ำลังจะผ่านไปก�ำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภา หวังว่าอากาศเมืองไทยเรามันจะได้ร้อนน้อยลงซะที หลังๆ มา
นี้อย่าว่าแต่หมาอย่างผมเลยครับ คนดีดีอย่างดาราสาวสวยหลายๆคนก็ทนร้อนไม่ไหว ต้องหันมาคลายร้อนกันด้วยวิธีธรรมชาติแถมได้ตังค์!!! ถือถ่าย
แฟชั่นนุ่งน้อยห่มน้อยให้หนุ่มๆ อย่างเราได้กระชุ่มกระชวนกันทุกๆ ปีเสียนี่นา อย่าอย่าหวังเลยว่าบรรดานิตยสารต่างๆ จะได้แอ้มเงินหมาอย่างผมหรอก
หมาอย่างผมมันก็มีวิถีทางของหมา ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่ต้องไปเสียเงินตามค่านิยมเค้าหรอก แหะๆ (เปิดเนทโหลดเซฟเอาก็ได้เนอะ...)
วันก่อนครับ... (อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นมุข) ไปดูบอลที่สนามเหมือนเคยๆ เห็นครอบครัวหมาเจ้าถิ่น(น่าจะอย่างนั้นนะเพราะไปทีไรก็เจอมันอยู่ทุกที)
เหมือนเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือ เที่ยวนี้ใครหนอช่างใจดีจับพวกมันโกนขนเกลี้ยงเกลาท้าลมร้อนกันซะงั้น มองไปมองมาน่ารักกว่าเก่า ดูไปดูมาท่าทาง
พวกมันก็มีความสุขดีนะไม่เคยเห็นพวกมันจะโวยวายเลยว่าไม่ชอบทรงนี้ แถมยังดูปราดเปรียวกว่าเดิมอีก นี่สงสัยถ้าตัดทรงพุดเดิ้ลคงจะมีชาติตระกูล
เดินห้างตากแอร์ได้สบายๆ เห็นแล้วก็อิจฉาหมามัน วันๆใช้ชีวิตไม่ต้องคิดอะไร สนใจแค่ท�ำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุด อยู่ไปวันวัน หิวก็กิน อิ่มก็นอน อยาก
สนุกก็วิ่งเล่น ไม่เคยเห็นมันมานั่งนับว่าวันนี้วิ่งได้เวลาเท่านี้ พรุ่งนี้ต้องเร็วกว่านี้ ซักกะที
ต่างกับคนๆ อย่างผู้อ่านทุกท่านที่ท�ำอะไรมักจะมีความคาดหวังในชีวิตไว้เป็นเป้าหมายแล้วค่อยๆ ผลักดันตัวเองไปยังเป้าหมาย หมาอย่างผม
ไม่รู้หรอกว่าจะใช้วิธีไหนดี อันไหนคือวิธีที่ถูกต้อง อันไหนคือทางลัด แต่ถ้าหมาอย่างผมบอกได้ก็ช่วยท�ำให้มันมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนหน่อยละกัน
อย่าให้หมาอย่างผมต้องมาสอนเลย (อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเขียนกระแทกใครนะ อย่าร้อนตัว - -' )
ย้อนกลับมาดูบอลให้มันลืมๆ เรื่องอากาศร้อนแล้ว ช่วงนี้ทีมรักผมไม่ค่อยมีลุ้นอะไรหรอก ไม่มีใครคุยโม้ โอ้อวด คาดหวังอะไรแล้ว ผลงาน
เกือบท้ายตาราง ผิดกับที่คุยโวไว้ตอนเปิดฤดูกาลใหม่ๆ ตอนนี้ได้แต่เตะกันแบบนัดต่อนัด แต่ที่แปลก ตัวก็เดิมๆ สนามก็เดิมๆ
ผลงานกลับท�ำได้ดีกว่าเดิมแฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่ถ้าถามหมาอย่างผม ผมว่าเพราะทีมเค้าโกนขนทิ้งแล้ว เลิกเป็นหมาห้าง กลับมาเป็นหมาวัด
คืออันไหนไม่ใช้ อันไหนมันหนัก ก็ทิ้งๆไป โม้ไปท�ำไม่ได้ก็อายเค้า เอาเวลามาก้มหน้าก้มตาท�ำงาน ท�ำหน้าที่ให้เต็มที่กันเถอะนะ หรือถ้ายังไม่เข้าใจ ก็ไปถามหมา
ที่สนามมันนะครับ ว่าโกนขนทิ้งแล้วดีขึ้นมั้ย?
ปล. ช่วงนี้ยิ้มออก ทีมรักชนะ 2 นัดติดละ ปีนี้บอลไม่ขาด ชนะไปเรื่อยๆน่าจะยังมีลุ้น คุณว่าจริงมั้ย?
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"สมุทรปราการ" เจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ปี 2566
ข่าวใหญ่ที่เรียกความสนใจได้ดีทีเดียว กับการที่จังหวัดสมุทรปราการถูกผลักดันให้
เป็นหนึ่งในแคนดิเดทสู่การเปนจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิคฯ ที่ส�ำนักงานบ้านอัมพวัน ที่มี "บิ๊กอ๊
อด" พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน
ประชุม เมื่อช่วงกลางเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา
โดยหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกเข้าที่ประชุม คือการที่กรมพลศึกษาได้ขอให้โอลิมปิค
ไทยพิจารณาให้การสนับสนุน และผลักดันการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงเลขหมายทะเบียนเลขที่ สป.
588- สป.611 บริเวณสถานีเครื่องรับวิทยุการบินบางปิ้ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้าง
สนามกีฬาแห่งชาติและเป็นที่ตั้งกรมพลศึกษาแห่งใหม่
"บิ๊กแน็ต" นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ในฐานะ
ประธานคณะท�ำงานหาเมืองเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ในปี พ.ศ.
2566 กล่าวว่า “พื้นที่ย่านบางปิ้งมีที่ว่างเปล่าประมาณ 1,400 ไร่ เบื้องต้นควรตั้งคณะท�ำงาน
หารือกับกรมธนารักษ์เพื่อขอพื้นที่ตรงนั้นสร้างกรมพลศึกษาแห่งใหม่ประมาณ 100-200 ไร่
ตามที่กรมพลศึกษาวางแปลนไว้ ส่วนพื้นที่ที่เหลือขอให้เป็นพื้นที่สร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์
เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
สามารถสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเป็นคอนโดได้ และสามารถขายต่อให้ประชาชนหลังจบการแข่งขันได้
นอกจากนั้นยังมีส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าไปถึงได้ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างมาก”
นายชัยภักดิ์ กล่าวต่อว่า “การขอพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่จ�ำเป็นต้องเป็นมติ ครม.
เพราะอธิบดีกรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลังสามารถพิจารณาตัดสินใจได้เอง ซึ่งเมื่อได้
สถานที่แล้ว การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องท�ำ
แผนเพื่อชี้ให้เห็นว่าสนามกีฬาหลักจะอยู่ที่ใดต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย(โอซีเอ) และไทยยังไม่
สามารถหาพื้นที่เพื่อตอบค�ำถามนี้มาก่อน”
ด้าน "บิ๊กจา" พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคฯ
กล่าวว่า “ถ้าสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในสมุทรปราการได้ จะท�ำให้เป็นศูนย์กีฬาถาวรได้เป็นอย่าง
ดี และสร้างประโยชน์ให้วงการกีฬาไทยเป็นอย่างมาก เพราะสนามอื่นๆ ที่สร้างเพื่อเป็นเจ้าภาพ
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ก่อนหน้านี้ไม่พร้อมในการใช้แข่งขันระดับเอเชี่ยนเกมส์แล้ว”
ด้าน ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวว่าพื้นที่ดัง
กล่าวเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางกีฬาของประเทศไทยแห่งใหม่ ทั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และใน
อนาคตยังมีรถไฟฟ้าบีทีเอส และแผนการขนส่งอื่นๆ รองรับอีกด้วย
ทั้งนี้ตนคาดว่าต้องใช้งบราว 1 หมื่นล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปี
โดยจะประกอบด้วยสนามกีฬาแห่งชาติ หรือ “เมน สเตเดี้ยม” ที่รองรับความจุ 8 หมื่น -1 แสน
คน รวมถึงอควอติก เซ็นเตอร์ ส�ำหรับรองรับกีฬาทางน�้ำ, สนามซ้อม, สนามอินดอร์ส�ำหรับ
กีฬาอื่นๆ และหมู่บ้านนักกีฬา
อย่างไรก็ตาม ดร.สุวัตร ได้กล่าวถึงปัญหาส�ำคัญของการก่อสร้างครั้งนี้ว่า เรื่อง
ตัวสนามแข่งขันนั้นตนไม่เป็นห่วง เพราะเชื่อว่าในอนาคตจะมีภาครัฐ และเอกชนติดต่อขอเช่าพื้นที่
เพื่อจัดกีฬาอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของหมู่บ้านนักกีฬานั้น ยังเป็นปัญหาว่าเมื่อเสร็จจากการ
เป็นเจ้าภาพแล้ว จะน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อ ซึ่งตนมองว่าคงจะไม่ขายทิ้งเด็ดขาด เพราะเคยมี
ประสบการณ์มาแล้ว จึงต้องเก็บไว้งานใช้ในอนาคต ดังนั้นอาจจะปล่อยให้ภาคเอกชนเช่าเป็นโฮม
สเตย์ หรืออื่นๆ โดยมีระยะเวลาก�ำหนดว่ากี่ปี
“ถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์ ก็ต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ และผมเชื่อ
ว่าพื้นที่ตรงนี้จะตอบโจทย์ทุกอย่าง ซึ่งสนามกีฬาแห่งชาติในปัจจุบันอย่างสนามศุภชลาศัยอีกไม่
นานก็คงจะไม่ได้ใช้แล้ว เนื่องจากต้องคืนพื้นที่ให้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นที่นี่จะ
เป็นที่สุดท้ายและจะไม่ย้ายไปที่อื่นแล้ว แต่ตามทางกรมพลศึกษาก็ต้องรีบด�ำเนินการวางแผนงาน
ต่างๆ ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะตัวหมู่บ้านนักกีฬาที่จะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อเมื่อจบทัวร์นาเมนต์”
ดร.สุวัตร กล่าว
ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าคร่าวๆ ถึงความเป็นไปได้ที่ จังหวัดสมุทรปราการ จะก้าว
ไปสู่การเป็นจังหวัดเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ซึ่งสุดท้ายจะถูกเลือกดั่งที่คาดการหรือไม่
รอติดตามตอนต่อไป
ขอบคุณข้อมูล: matichon.co.th, manager.co.th ขอบคุณภาพ: siamsport.co.th

ACSP CLUB

ACSP BIKE CLUB เกิดขึ้นได้อย่างไร?

เกิดจากกลุ่มศิษย์เก่า อัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่มีใจรักในการออกก�ำลังกาย และคิดหา
กิจกรรมบางอย่างเพื่อให้กลุ่มเพื่อนได้พบปะกันอย่างสม�่ำเสมอ โดยหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นตัวเลือก
ที่น่าสนใจก็คือการปั่นจักรยาน ด้วยว่าปัจจุบันการปั่นจักรยานก�ำลังเป็นที่นิยม ทั้งการปั่นจักรยาน
ยังเป็นการออกก�ำลังที่หนักไปทางพักผ่อน และท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ อีกด้วย และนี่คือจุดเริ่มต้น
ของการตั้งกลุ่ม ACSP BIKE CLUB ขึ้น

กลุ่มคนที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน

ปัจจุบันมีสมาชิกจากรั้วแดง-ขาว ร่วม 30 ชีวิต ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมถึง
สมาชิกอีกหลายรายที่แม้ไม่ได้เรียนที่เดียวกัน แต่มารู้จักกันก็เพราะความชอบในสิ่งเดียวกัน นั้นคือ
กิจกรรมการปั่นเจ้าจักรยานนี่แหละ

สิ่งที่ได้จากการปั่นจักรยาน

น�ำมาเลยก็ต้องเป็นในเรื่องของสุขภาพ ที่ได้แน่นอนจากการออกก�ำลัง อีกทั้งการปั่น
จักรยานยังเป็นการช่วยรณรงค์ในเรื่องลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้การออก
ทริปปั่นจักรยานยังเป็นเหมือนการออกท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ที่ท�ำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ได้อย่างดี

เป็นกลุ่มสังคม

ACSP BIKE CLUB มีกิจกรรมออกทริปร่วมกันในทุกๆ สัปดาห์ เน้นความต่อเนื่อง
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้มีเวลาในการท�ำกิจกรรมการปั่นจักรยานร่วมกัน และทางกลุ่มได้สร้างกลุ่ม
ACSP BIKE CLUB ในหน้าเพจ facebook ถ้าอยากติดตามก็แค่พิมพ์ไปที่ facebook.com/
acspbikeclub กันได้เลยเพราะเป็นกลุ่มเปิด ที่พร้อมต้อนรับสมาชิก หรือผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม
กลุ่มกับเรา โดยในกลุ่มนอกจากจะมีข่าวสารจากทางกลุ่มทั้งการนัดแนะสถานนี้ออกทริปแล้ว ยังมี
หัวข้อเกี่ยวกับนักปั่นที่น่าสนใจ, ความรู้เกี่วกับจักรยาน, แลกเปลี่ยนข่าวสารอื่นๆ และแชร์ภาพของ
เหล่านักปั่นจักรยานที่ไปออกทริปในที่ต่างๆ ด้วย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำ�เดือนเมษายน 2557 *** / เป็นกลาง สร้างสรรค์ พันธุ์ดี

|19

