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++ ทองสุข สัมปหังสิต แมทัพลูกหนังไทยคนใหม
ระหวางที่วงการฟุตบอลไทย กําลังอยูในชวงขาขึ้นในแงของกระแสแฟนลูกหนัง ฉับพลัน ก็เกิดเรื่องช็อก
เมื่อ “โคชหรัง
่ ” ชาญวิทย ผลชีวิน ผูป
 ลุกปนทีมชาติ ในชวงกวา 1 ปทผ
ี่ านมา ตัดสินใจยายไปคุม
สโมสรดองทับ ทีมในวีลีก เวียดนาม
วิถีทางของมืออาชีพ หามกันไมได ไมมี อ.หรั่ง ฟาก็ไมถลม บอลทีมชาติไทยตองเดินหนาตอไป เนื่องจากมีศึก
ใหญรออยูในเดือนกรกฎาคม นั่นคือฟุตบอลเอเชียนคัพ
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ไมเงื้องาราคาแพง ใชเวลาไมกี่วัน “บิ๊กวีเจ” วิจิตร เกตุแกว นายกสมาคมฯ
คํานึงถึงความตอเนื่องในการทําทีม จึงตัดสินใจให สตาฟโคชชุดเดิม ที่เคยทํางานกับ อ.หรั่ง รับตําแหนงตอไป
โดยให ทองสุข สัมปหังสิต เปนหัวหนาโคชแทน อ.ชาญวิทย “แปลกใจมาก ไมไดคด
ิ มากอนวาจะไดรับตําแหนง”
อ.ทองสุข กุนซือวัย 53 ป กลาว
“ตอนที่มีขาววา อ.หรั่ง จะไปคุม ดองทับ ผมยังไมเชื่อเลย ไมคิดวาทีมเวียดนาม จะกลาทุมใหขนาดนั้น จึงไมได
เตรียมตัวเตรียมใจไวเลย ถือวาเกิดขึ้นเร็วมาก”

ชื่อของ อ.ทองสุข อาจจะไมคุนหูกับคนไทยมากนัก แตผูที่อยูวงในยอมทราบดีวา กุนซือรายนี้
ผานประสบการณฟุตบอลมาอยางโชกโชน นอกจากเคยรวมงานกับ อ.หรั่ง ในทีมกสิกรไทย ยุค
รุงเรืองแลว ยังเคยเปนหัวหนาโคชทีมบอลมหาวิทยาลัยอาเซียนไทย ถึง 10 ป
“ผมเปนนักฟุตบอลสโมสรราชวิถี พอจบปริญญาตรี มศว พละศึกษา ก็เริ่มเปนโคชครั้งแรก
ใหกับ วิทยาลัยพละศึกษาอางทอง นําทีมควาแชมปกีฬาวพ.ประเทศไทย ตอมาทําทีม มศว ได
แชมปกีฬามหาวิทยาลัย จึงไดรับโอกาสคุมทีมมหวิทยาลัยไทย ไปแขงกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน คุมทีม 10 ป 5 สมัย ไดแชมปทั้ง 5 ครั้ง ในชวงประมาณปลายๆ 2520 ถึงตน
2530”
อ.ทองสุข รวมงานกับ โคชหรัง่ ยาวนานถึง 18 ป เริ่มตนจากเขามารวมทําทีม “แบงครวงขาว” ธ.กสิกรไทย ในป
2532 ซึ่งเปนปที่ 2 ของการกอตั้งทีม โดยมาผนึกกําลังกับทีมเดิม ที่มี อ.หรั่ง กับ กวิน คเชนทรเดชา รวมหัวจม
ทายมายาวนาน ไดแชมปถวยก. 3 สมัยติด และทีส
่ ําคัญ ไดแชมปฟุตบอลสโมสรเอเชีย หรือ เอเชียนคลับ 2 สมัย
จนกระทั่ง อ.หรั่ง ดึงเขามาชวยทําทีมชาติ
“มีบางกระแสบอกวาผมโนเนม ไมมีประสบการณเปนเฮดโคช แตผมวาผมผานอะไรมามากพอ เพียงแตผมไมชอบ
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ทําตัวเปนขาวเทานั้น แฟนบอลไทยจึงไมคอยคุนชื่อ”
“กับบรรดานักฟุตบอลทีมชาติ ผมมั่นใจวาคุมอยูแน ชุดนี้สว นใหญนารัก มีนอกลูนอกทางไมกี่คน แตพอมาคุยกันก็รู
เรื่อง และนักเตะคุนเคยกับผมมาแลวดวย ดังนั้นไมมีปญหาแนนอน”
อยางไรก็ตาม ดวยภาระหนาที่อันยิ่งใหญ กับการนําทีมชาติไทย ที่แฟนบอลทั่วประเทศตางใหความสนใจ และ
กําลังกระแสรุนแรง อ.ทองสุข ยอมรับวา เปนภาระอันหนักอึ้ง และทําใหเขากดดันมากทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ศึกใหญทรี่ ออยูช
 างหนักหนานัก กับสมรภูมิเอเชียนคัพ ที่รอบแรกรวมสายพระกาฬอยาง ออสเตรเลีย, โอมาน และ
อิรัก
“แมผมจะมีประสบการณมาพอตัว แตกับการคุมทีมชาติไทย ตองทําใหผมหนักใจแนๆ เพราะนี่เปนเรื่องของ
ี่ อ
ื เอเชีย แตในเมื่อไดรับ
ประเทศชาติ กับศึกเอเชียนคัพ ก็นับเปนงานหนักมากๆ มันๆ ไมใชแคระดับอาเซียน แตนค
มอบหมาย และถือเปนเกียรติตอตัวผมเอง ผมก็ตองทุมเทเต็มที่ ทั้งกายและใจ งานที่รออยูหนักหนานัก แตผมขอ
เพียงเต็มที่กับมัน ขอใหเตรียมทีมเต็มที่ ซอมเต็มที่ จากนั้นผลงานจะเปนอยางไร คอยมาวากันอีกที”
สวนแนวทางการทําทีม อ.ทองสุข ยังมั่นใจแนวทางที่ ชาญวิทย วางเอาไว “การทํางานก็ตองสานตอจาก อ.หรั่ง
เพราะทีท
่ ําไวกด
็ ีอยูแลว จะยึดตามแบบแผนเดิม เลนบอลใหสนุก เลนใหสวยงาม เอาชนะใจคนดู ผมอยากจะสราง
ผลงานดีๆ ผมเขาใจวากระแสแฟนบอลกําลังไหลบา อยากจะรักษากระแสนัน
้ ไว ใหคนดูเขาสนามเยอะๆ เหมือน
รายการการทีผ
่ า นมา”
“ขณะที่เรื่องสตาฟโคชนั้น ก็จะยึดชุดเดิม แตหากเปนไปได ผมอยากไดทีมงานเพิ่มอีก คือหากมีคนเกงมาชวย
เยอะมันก็ดี แตก็ตองคุยกับสมาคมฟุตบอลเสียกอน”
“ยอมรับวางานแรกของผมก็เจอของหิน ในศึกเอเชียนคัพ เปาหมายของสมาคมฯคือผานรอบแรก แตผมพูดตรงๆ
ุ ”
วาไมงาย ผมคงพูดไมไดวา เราจะทําไดตามเปา แตการันตีไดอนยางเดียวคือ จะทําใหดท
ี ส
ี่ ุด ทุมเทใหถึงที่สด
กุนซือใหญทีมชาติไทยกลาว
งานขางหนาทีร่ อ อ.ทองสุข นับวาหนักหนาสาหัสสากรรจ และนาเห็นใจอยางยิ่งที่เขามาในชวงหัวเลีย
้ วหัวตอ
ตําแหนงกุนซือทีมชาติไทย ไมใชเพื่อตัวเอง หรือใครคนใดคนหนึ่ง แตหมายถึงเปนตัวแทนของคนไทยทัง้ ชาติ
ความกดดันจึงลนทะลัก
อยางไรก็ตาม เมื่อ สถานการณสรางวีรบุรุษ หากไมมม
ี หาสงคราม ยอดนักรบ คงไมถือกําเนิด นี่อาจจะเปนโอกาส
อันดีที่ ทองสุข สัมปหังสิต จะไดพิสูจนฝมือใหเปนที่ประจักษ
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